


Torun Bakken Ingvill Flo Johannes Skaar



Hva er regional omstilling?

• Tilbud til kommuner i omstilling
• Verktøy for omstilling av lokalt næringsliv
• Økonomisk støtte fra fylkeskommunen



Hva er INs rolle?

• Nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid
• Oppfølging, råd og veiledning i omstillingsprosessen
• Utvikling av verktøy til hjelp i omstillingsarbeidet
• Kvalitetssikring og oppfølging av omstillingsområdene



Hvilke verktøy tilbyr vi?

• Veiledere for handlingsplan, omstillingsplan og kommunikasjonsplan
• Kompetanseprogram, kurs og workshops
• Maler for prosjektledelse, styrearbeid, søknadsbehandling mm.
• Analyse- og evalueringsverktøy



Næringsvennlig region

Pilotprosjekt i Fosen



1. Næringsvennlig region, formål og innhold

2. Kunnskapsgrunnlaget

3. Piloten på Fosen

Agenda



Næringsvennlig region

Formål og innhold



Fra lokal til global
konkurranse

Hvorfor regional for næringsutvikling ?

En global 
kunnskapsbasert

verden

Nasjonale og regionale
virkemidler



• Regionrådet 
• Fylkeskommunen
• Omstillingsprogrammet
• Innovasjon Norge, regional omstilling

Initiativtakerne til utvikling av konseptet?



• KMD
• Fylkeskommunen
• Innovasjon Norge

• Regionrådet
• Siva
• Sintef
• Distriktssenteret

Hvem deltar i konseptutviklingen



Forstudie

Kartlegge og beslutte

Næringsvennlig region – et prosjektverktøy i tre faser

Forprosjekt

Detaljere og forankre

Hovedprosjekt

Gjennomføre og implementere



Kartlegging

Næringsvennlig region – forstudie

Planer og
ambisjoner

Roller og ansvar Styrker og svakheter Forbedringsområder Plan for forprosjekt

Interessentkart Beskrivelse av
næringsstruktur og
strategiske satsninger

Ansvarsmatrise Vurdering av dagens
næringstjenester

Anbefalinger og tiltak
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Næringsvennlig region – forprosjekt

Tjenestematrise Verdigrunnlag Kompetanseplan Drifts-/og finansierings-
modeller

Organisasjonsmodell
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Innhold i
tjenestene

Kultur og holdninger Kompetansekrav Økonomiske rammer Organisering av
tjenestene

Plan for hovedprosjekt



• Kulturbygging
• Tjenesteutvikling
• Metoder, roller og ansvar
• Kompetanseutvikling

Hovedaktiviteter i hovedprosjekt



• Forstudie
• Forprosjekt
• Hovedprosjekt

Hva koster det og hvor lang tid tar det?



• Forstudien og forprosjektet
• Regionråd/kommunene
• Fylkeskommunen
• Omstillingsprogrammet

Finansiering



Næringsvennlig region

Kunnskapsgrunnlaget



• Tillit

• Relevant

Innovasjon i næringslivet



Pådriver for utviklingsprosesser

Kompetansemiljø

Næringsutvikler

Bedrift

Politisk og administrativt nivå
kommune, region og fylket



• Egen kompetanse

• Nettverkets kompetanse

• Samhandling

Hva kjennetegner næringsvennlige regioner?



• Evne og vilje til å lytte

• Tilegne seg innsikt

• Bygge nettverk

• Regionalt økosystem

Egenskaper til næringsutvikler



• Fleksibilitet

• Dynamisk

• Utviklingsorientert

• Enhetlig utvikling

• Finansiell kapasitet

Kjennetegn ved utviklingmiljøer



Næringsvennlig region

Erfaringer fra piloten på Fosen



• Omstillingsarbeidet i Indre Fosen 

• Regionrådet

• Næringsutviklingsaktører på Fosen

Fosen på kartet …



EU-virkemidler

Forskningsrådet, KMD, Distriktssenter, SIVA

Trøndelag Fylkeskommune

Innovasjon Norge

Næringsalliansen 
på Fosen

Næringsalliansen 
Trondheimsregionen

Fosen Innovasjon                            10,3*

Indre Fosen Utvikling KF         4,75 (4,5)

Omstillingsprogrammet
Indre Fosen 1

Åfjord Utvikling AS 3

Kopparn Utvikling AS 0,5

Næringssjef Ørlandet 1,5 (+?)

Fosen Regionråd      1 (+3)

Nasjonale aktører

Regionale aktører 
Fosen

Lokale aktører

Operasjonalisering av strategisk næringsplan, koordinering og samordning av næringsapparatet  i 
regionen

Region: Næringshage, ledelse av næringsalliansen
Kommune: Førstelinjetjeneste
Bedrift/nettverk: prosjektledelse, bedriftsutvikling, samarbeid FoU

Førstelinjetjeneste og nettverksbygger
Kontaktpunkt for næringsliv
Landbruksforvaltning (4,5)

Ledelse av omstillingsprogrammet for Indre Fosen

Region:  Deltar i næringsalliansen, prosjektleder  energi
Kommune: Førstelinjetjeneste, kontaktpunkt lokalt næringsliv

Region:  Deltar i næringsalliansen, prosjektleder havrommet
Kommune: Førstelinjetjeneste, kontaktpunkt lokalt næringsliv

Region:  Deltar i næringsalliansen, prosjektleder eksisterende næringsliv
Kommune: Førstelinjetjeneste, kontaktpunkt lokalt næringsliv, næringsforv.

Utarbeidelse, beslutning og forankring av strategisk næringsplan, regionsamarbeid, politisk 
beslutningsmyndighet

Fylkesmannen
Regionale aktører 
fylket

Innovasjon Norge sine utviklingsprogrammer internasjonalt, nasjonalt og regionalt

Samfunns- og næringsutvikler på fylkesnivå

FoU prosjekter, Skattefunn, Byregionprogrammet, Næringshageprogrammet ++

EU programmer for næringsutvikling ++

Varaordfører Roan kommune   0,25 *

Rådmann Osen kommune 0,25 *

Region:  Deltar i næringsalliansen
Kommune: Førstelinjetjeneste, kontaktpunkt lokalt næringsliv, næringsforv.

Region:  Deltar i næringsalliansen
Kommune: Førstelinjetjeneste, kontaktpunkt lokalt næringsliv, næringsforv.



• Regionrådet

• Politikere 

• Kommunal ledelse

• Næringsutviklere

• Næringslivet

Hvem deltar ?



• Undersøkelser

• Intervjuer

• Workshop

• Politiske møteplasser

Aktiviteter i prosjektet



• Næringsapparatet er lite oversiktlig – ønsker seg en dør inn

• Lokal tilstedeværelse og besøk ute hos bedrift

• Næringsutviklertjenester

• Infrastruktur og arealplanlegging
• Etablererfase
• Søknadsprosesser
• Nettverk og kobling til fagmiljø med spisskompetanse

Næringslivet svarer…



Styrker og svakheter ved næringsutviklingstjenestene

Visjon og troverdig 
strategi basert på prioritert 

og profilert område

Balansert forhold mellom 
ambisjonsnivå, 

organisasjonsstruktur og 
økonomiske og 

menneskelige ressurser

Lederskap

Langsiktighet Kontinuitet i persongalleri Geografisk knutepunkt

Sterkt 
bedriftsengasjement

Entreprenører / 
individfaktoren

Samarbeid med 
forsknings- og 

utdanningsmiljø



Anbefalinger fra forstudie - Næringsaktører

Felles lederskap Roller og ansvarsforhold 
(regionalt og lokalt)

Plan for 
kompetanseutvikling

Innholdet i tjenestene

Modell for 
virksomhetsstyring Tydelig kommunikasjon

Skap en offensiv utviklings- og entreprenørskapskultur 



Vedtak Fosen Regionråd etter forstudie

…Kommunene jobber videre med regional 
næringsutvikler rolle…



Prosjektplan for forprosjektet

1. Prosjektledelse og forankring
2. Kunnskapsgrunnlag
3. Innhold i tjenester- Verdigrunnlag
4. Kompetansekrav
5. Økonomi
6. Organisasjonsform
7. Kommunikasjon
8. Politisk vedtak
9. Plan for gjennomføring



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


