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SAKLISTE

Saker til handsaming på møtet

Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad
003/15 15/319 Faste saker
004/15 12/475 Tilleggsløyvingar til opning av

Tyssetunellen
005/15 15/309 Oppussing av kommunalt bygg - adr.

Reistadliane 39 - , finansiering
U Ikkje offentleg

006/15 12/336 Sak om for mykje utbetalt løn til tilsett i
Samnanger kommune

007/15 10/246 Strategisk næringsplan for Bergensregionen

Oversikt faste saker

 Godkjenning av innkalling og sakliste
 Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte
 Delegerte vedtak/referatsaker
 Utvalet sitt kvarter

2 av 226



SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Arkivsaksnr: 15/319 Løpenr:  15/3389
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 06.05.2015 003/15 MS

FASTE SAKER

Oversikt faste saker:

 Godkjenning av innkalling og sakliste
 Eventuelle merknader til protokoll frå førre møte
 Delegerte vedtak/referatsaker
 Utvalet sitt kvarter

Oversikt delegerte vedtak/referatsaker som er meldt opp til møtet:
Arkivsak Dok.dato Dok.type Avs./mott. Tittel/innhald

15/313 29.04.2015 X Ordførarkontor - Marit
Aksnes Aase

Dialogmøte - kvalitet i
kommunale tenester og
tilstandsrapport grunnskulane

15/72 09.04.2015 I Samnanger kyrkjelyd Årsmelding 2014
10/121 24.02.2015 U Hordaland Røde Kors Beredskapsavtale mellom

Samnanger kommune og
Samnanger Røde
Kors/Hordaland Røde Kors

15/9 23.04.2015 I likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Det kongelige barne-

Bosetting av flyktninger med
bakgrunn i dagens
flyktningkrise

14/398 02.03.2015 I Anne Jorunn Fredriksen Samarbeidsutval barnehage
Ferieordning

12/282 05.03.2015 U Magda Haugen Oppseiing av stilling

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

 Møteinnkallinga og saklista vert godkjent
 Delegerte vedtak/referatsaker vert tekne til orientering
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:  Tone Ramsli Arkivkode:  FE-153
Arkivsaksnr: 12/475 Løpenr:  15/3356
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 06.05.2015 004/15 TR

TILLEGGSLØYVINGAR TIL OPNING AV TYSSETUNELLEN

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Det vert løyvd inntil kr 10.000 til bruk for kommunen i samband med opning av Tyssetunellen.
Utgiftene kan førast på konto nr. 1,1402.1400.3251 Marknadsføring.
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Det vil verta ei markering av opninga av Tyssetunellen i slutten av juni. Kommunen er ein
medspelar i markeringa, og i den samanheng vil det koma ein del utgifter. Nokre av desse høyrer
heime på kulturbudsjettet og har si dekking her. Andre utgifter er det ikkje budsjettpostar til, og det
er derfor snakk om å gje ekstra midlar evt. omdisponera midlar.

Rådmannen meiner at me gjennom ei slik markering har høve til å marknadsføra kommunen. Det
vert derfor tilrådd å nytta midlar avsett til marknadsføring til føremålet.
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005/15 – Oppussing av kommunalt bygg – 
adr. Reistadliane 39 – Finansiering 

             Ikkje offentleg – Off.lova §13 – Vert sendt ut på papir.  
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SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:  Jan Erik Boge Arkivkode:  FE-502
Arkivsaksnr: 12/336 Løpenr:  15/3311
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 06.05.2015 006/15 JEB

SAK OM FOR MYKJE UTBETALT LØN TIL TILSETT I SAMNANGER KOMMUNE

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Samnanger kommune melder sak om tilbakebetaling av for mykje utbetalt løn til ein tilsett inn for
behandling i forliksrådet. Kommunen sitt krav er at den tilsette skal tilbakebetala 25.000 kroner av
summen på ca. 50.000 kroner ho fekk utbetalt for mykje i perioden mai 2013 – januar 2014.
___________________________________________________________________________

Dokument som ikkje er vedlagt:
Arbeidsmiljølova

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Ein deltidstilsett medarbeidar i kommunen fekk i perioden mai 2013 – januar 2014 utbetalt til
saman om lag 50.000 kroner (brutto før skatt) for mykje frå kommunen. Ho fekk i denne perioden
utbetalt løn for to deltidsstillingar, sjølv om ho i perioden berre arbeidde i den eine av desse
stillingane (ho hadde permisjon frå den andre stillinga).

Feilutbetalinga var på om lag 5.500 kroner (brutto før skatt) per månad.  Feilutbetalinga vart
oppdaga av lønskontoret ved ein tilfeldigheit i januar 2014. Feilutbetalinga opphøyrde frå februar
2014.

Den tilsette seier at ho ikkje oppdaga at ho fekk utbetalt for mykje i løn. Ho meiner at lønsslippane
til kommunen er vanskelege/kompliserte å forstå, og at det derfor var vanskeleg for ho å sjå på
lønsslippane at ho fekk utbetalt for mykje i løn. Fagforeininga hennar støttar henne i at ho mottok
pengane i ”god tru”.
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Samnanger kommune sitt utgangspunkt er at for mykje utbetalt løn skal tilbakebetalast. Med dette
som utgangspunkt vart det i perioden mars – oktober 2014 gjennomført fleire møte vedrørande den
aktuelle saka. Det har vorte gjennomført møte både med tillitsvalde/fagforeininga og med den
tilsette sjølv. Det har ikkje lukkast å koma fram til semje om ein tilbakebetalingsavtale. Kommunen
har tilbydd ein avtale der den tilsette betalar tilbake 25.000 kroner, men den tilsette er berre villig til
å betala tilbake 17.000 kroner.

Reglar for trekk i løn
Etter § 14-15 i Arbeidsmiljølova kan trekk i løn og feriepengar berre gjerast når det er inngått
skriftleg avtale mellom arbeidsgjevar og den tilsette om dette. Dersom partane ikkje er samde om
grunnlaget for eller storleiken på trekket, kan arbeidsgjevar velja å reisa sak mot arbeidstakar.

Arbeidsgjevar kan reisa krav om tilbakebetaling av for mykje utbetalt løn i medhald av reglane om
såkalla ”condictio indebiti”. I følgje KS Personalhandbok pkt. 4.8.3 kan ”medhold i domstol bare
påregnes dersom den som har fått utbetalingen, ikke hadde rimelig god grunn til å tro at han hadde
rett til slik utbetaling”. Det er arbeidsgjevar som må føra bevis for at arbeidstakar ikkje var i god tru
då utbetalinga vart gjort.

Kommunen har tidlegare fått avklart at arbeidsgjevarar kan bringa saker om tilbakebetaling av løn
inn for forliksrådet. Forliksrådet har mynde til å mekla mellom partane for å prøva å få til eit forlik,
men også til å avseia dom i saker der verdien av ”tvistegjenstanden” ikkje overstig 125.000 kroner.
Forliksrådet sin dom kan ankast og bringast inn for tingretten. Tingretten behandlar slike saker etter
reglane for ”småkravsprosessar”. Dette er ei forenkla behandling i forhold til andre saker.
Samnanger kommune hadde i 2013 ei sak om tilbakebetaling av løn oppe i forliksrådet.

Behandling i formannskapet
Den aktuelle saka vert no lagt fram for formannskapet, for vurdering av kva kommunen skal gjera
vidare i saka. Formannskapet har mynde til å avgjera om kommunen skal bringa saka inn for
forliksrådet eller ikkje.

Vurderingar og konsekvensar:
Kommuneadministrasjonen si vurdering er at både arbeidstakaren og kommunen som arbeidsgjevar
må ta noko av ansvaret for feilutbetalinga. Kommunen sine administrative rutinar knytt til
permisjonssaker og kontroll av lønsutbetalingar/lønslister, har ikkje vore gode nok. Samstundes har
alle tilsette plikt til å kontrollera lønsslippane/lønsutbetalingane sine. Det går fram av lønsslippane
til den tilsette at ho fekk utbetalt løn for to deltidsstillingar i den aktuelle perioden, men ho og
fagforeininga hennar meiner at dette var vanskeleg for ho å lesa ut av lønsslippane.

Denne saka har også vist at det er behov for forbetring av kommunen sine rutinar for behandling av
saker der tilsette har fått utbetalt for mykje løn.

Det er også ei problemstilling i saker om tilbakebetaling av løn at kommunen si utbetaling/utgift er
større enn summen den tilsette får utbetalt. I dette tilfellet har kommunen utbetalt om lag 50.000
kroner for mykje i bruttoløn, men etter skatt har den tilsette berre fått utbetalt om lag 34.000 kroner.
I saker som gjeld for mykje utbetalt løn, kan det derfor vera ulike syn på kva sum som skal vera
utgangspunkt for ein eventuell tilbakebetalingsavtale (bruttoutbetalinga eller utbetalinga etter skatt).
I denne saka er det usemje om dette. I lønssystemet som kommunen hadde fram til 2011, kunne
skattetrekk ”reverserast”. Dermed unngjekk ein denne problemstillinga, ved at kommunen berre
kravde tilbake det beløpet den tilsette hadde fått utbetalt etter skatt. I kommunen sitt noverande
lønssystem er ”reversering” av skattetrekk svært vanskeleg å få til.

7 av 226



1

SAMNANGER KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:  Tone Ramsli Arkivkode:  FA-U01
Arkivsaksnr: 10/246 Løpenr:  15/3354
Sakstype: Politisk sak

SAKSGANG
Styre, utval, komité m.m. Møtedato Saksnr. Saksbeh.
Formannskapet 06.05.2015 007/15 TR

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:
Saka vert lagt fram utan tilråding.
Dokument som er vedlagt:
Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020
BRB_SN2015_tiltak_K7.pdf
Samlet høringsuttalelse
Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 - oversendelse av elektronisk versjon.
E-post del 1
SV Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 - oversendelse av elektronisk
versjon. E-post del 2

___________________________________________________________________________

Kva saka gjeld:
Samnanger kommune har no fått tilsendt strategisk næringsplan for Bergensregionen til uttale.
Kommunestyret ga tidlegare i år uttale til eit førebels utkast. Sjå sak 2/ 15

Planutkastet kom til kommunen 28.04.2015. Det har derfor ikkje vore høve til å laga eiga
saksutgreiing, og av den grunn vert forslag til saksutgreiing frå administrasjonen i BRB lagt til
grunn.

BAKGRUNN FOR SAKEN / INGRESS

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 er utarbeidet av Business Region Bergen
(BRB) på oppdrag fra BRB sine eiere gitt i Eiermøte mars 2014.
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Den strategiske næringsplanen er en videreføring av Strategisk næringsplan for Bergensregionen
2010-2014.
Strategisk næringsplan er en plan for hva det offentlige kan gjøre for å tilrettelegge for god
næringsutvikling i regionen. Det vil si at planen er kommunenes strategiske verktøy – ikke
næringslivets. Hovedgrepet i planen er hvordan kommunene i Bergensregionen og Hordaland
fylkeskommune best mulig kan legge til rette for at næringslivet i regionen skal kunne vokse
og utvikle seg på en god, lønnsom og bærekraftig måte.

I Eiermøte i januar 2015 slo en fast at kommunene ønsket en behandling av planen i to trinn:
1. Først forslag til plan ut til høring for formannskapene i kommunene samtidig med generell høring.

Momenter fra høringsrunden er nå innarbeidet i justert planforslag som nå legges fram for endelig
vedtak i kommunestyrene.

2. For at behandlingen av et så stort antall vedtak skal være håndterbar, og for å unngå «flere runder»
er det et ønske fra BRB som koordinerende instans at en innretter behandlingen etter følgende mal
for vedtak:

 I første punkt bes kommunene ta stilling til om de kan slutte seg til hovedtrekkene i næringsplanen
eller ikke.

 I annet punkt tar kommunene eventuelt inn de elementene de mener mangler som bør følge planen
som et tillegg.

 I tredje punkt tar kommunene eventuelt inn de elementene de mener bør følges opp fra kommunen
selv i eget handlingsprogram.
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BAKGRUNN FOR PLANEN, EN KORT PRESENTASJON AV PLANEN OG KORT OM PROSESS

Hvordan kan kommunene i Bergensregionen og Hordaland fylkeskommune legge forholdene
til rette for at næringslivet i regionen skal kunne vokse og utvikle seg på en god, lønnsom og
bærekraftig måte? For å få det til er Strategisk næringsplan et riktig og viktig verktøy.

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 er utarbeidet etter oppdrag fra
byrådslederen i Bergen og et samlet ordførerkorps blant Business Region Bergens eiere. Mandatet
gitt Business Region Bergen på selskapets eiermøte 21.3.2014 var å rullere eksisterende Strategisk
næringsplan.
Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling er et godt utgangspunkt for å skape en samlet
og dynamisk region som i felleskap skaper vekst og utvikling. Bergensregionen er en liten aktør i
global sammenheng, men en stor aktør innen gitte næringssegmenter. På den globale arena har vi
større mulighet til å lykkes hvis vi står samlet bak en felles strategi, slik at kommunene i regionen
går i samme retning.
Strategisk næringsplan er en plan for hva det offentlige kan gjøre for å tilrettelegge for god
næringsutvikling i regionen. Det vil si at planen er kommunenes strategiske verktøy – ikke
næringslivets. Planen er Business Region Bergens eierkommuners felles strategiske verktøy som
skal sikre at alle kommunene har felles mål og strategier for næringsutviklingsarbeidet, slik at
regionen i størst mulig grad handler og fremstår samordnet med den klare forvissning om at dette
øker sannsynligheten for at regionen utvikler seg i ønsket retning.

Hordaland fylkeskommune har utarbeidet en regional næringsplan for Hordaland 2013-2017. Denne
er retningsgivende for arbeidet med den herværende plan. De viktigste føringene fra denne planen
er at den er næringsnøytral og vektlegger tre hovedstrategier:
• Mer entreprenørskap
• Flere med relevant kompetanse
• En velfungerende Bergensregion med attraktive regionale sentre

Planen er utformet som et dokument som svarer på næringslivets behov og forventninger innen de
rammer hvor det offentlige mener de kan og ønsker å bidra. Dette er så manifestert i et sett av
fokusområder med tilhørende målformuleringer som det kommunene skal ta tak i samlet og eller
hver for seg.
Det er utarbeidet en egen tiltaksdel som skal rulleres hvert annet år. Hvert enkelt tiltak får en
eksplisitt tiltakseier som blir ansvarlig for realiseringen av tiltaket.
Målformuleringen som legges til grunn i planen er at:
«Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og
bærekraftig næringsutvikling».
I tillegg til bedriftenes hovedoppgave som er å skape verdier og økonomiske resultater innen
rammen av lover og regler i det samfunn de opererer i, handler bærekraftbegrepet om at sosiale og
miljømessige hensyn integreres i daglig drift og i forholdet til næringslivets interessenter. Bærekraft
innebærer altså mer enn å overholde eksisterende lover og regler.

Planen er bygd opp som følger:
1. Næringsnøytral presentasjon av regionens næringsliv. Kapitlet indikerer likevel

tydelig hvor regionen har størst vekstpotensial og de største komparative fortrinn. I
kapitlet argumenteres det for hvor regionen kan ta strategiske posisjoner. Kapitlet
utdypes i eget vedlegg, se under. Det legges ikke opp til politiske vedtak knyttet til
Kapittel 1 og tilhørende vedlegg.
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2. Planen trekker opp linjene for hva næringslivet selv har kommunisert er deres
behov for bidrag fra det offentlige. Hovedkilden for dette kapitlet er Bergen
Næringsråds løpende kartleggingsarbeid, samt innspill fra NHO Hordaland knyttet til
resultater fra NHO sine årlige undersøkelser «kommune NM» og nærings NM».
Dette er også bakgrunnsinformasjon, og skal som sådan ikke behandles politisk.

3. Seks fokusområder hvor det offentlige kan gjøre en innsats for å møte
næringslivets behov.
 Næringslivets rammevilkår
 Fysisk og sosial infrastruktur
 Effektive offentlige tjenester
 Bygge regionalt omdømme
 Utdanning og forskning
 Innovasjon, entreprenørskap og endring

Hvert fokusområde er beskrevet med mål og strategiformuleringer. Fokusområdene
danner grunnlaget for tiltaksplanen. Fokusområdene skal gjennom politisk
behandling.

4. Vedlegg. Definisjoner av næringsinndelingen og nærmere utdyping av
næringsbeskrivelsene i kapittel 1-3, inklusiv næringenes egne vurderinger av
utfordringer og viktigste satsinger.

5. Tiltakene skal være påbegynt og helst gjennomføres de neste to år. Tiltaksplanen
forutsettes rullert hvert annet år. Tiltakene er knyttet til en tiltakseier som skal
utarbeide beskrivelser som dekker hvorfor dette tiltaket skal gjennomføres.
Business Region Bergen er av eierkommunene gitt ansvar for oppfølging av
tiltaksplanen. Tiltakene skal politisk behandles. Tiltakene er trykket i et selvstendig
dokument.

KORT OM PROSESSEN OG VIDERE ARBEID

Business Region Bergen har hatt en ledende rolle i å få utformet planen. Planen er imidlertid blitt til
gjennom et utstrakt samarbeid mellom ulike interessenter som representanter fra kommunene,
nettverksorganisasjonene, Norwegian Centres of Expertise (NCE’ene), næringsorganisasjonene,
NHO, LO og universitets- og høgskolesektoren i regionen. Viktige representanter for disse har
utgjort Arbeidsgruppe og Referansegruppe for arbeidet med planen sammen med representanter fra
kommunene (inkl. Hordaland fylkeskommune). Det fremlagte dokument er således et omforent
forslag fra alle aktørene i prosessen. Samarbeidsproduktet er ytterligere styrket gjennom
konstruktive og forpliktende innspill i høringsrunden.
Etter konklusjon fra Eiermøte med kommunene i januar har kommunene hatt planen på høring i
perioden mars- april.

Følgende har gitt høringsuttalelse til planen:

Hordaland fylkeskommune
Bergen kommune (administrativ uttalelse fra næringssjefen)
Radøy kommune
Øygarden kommune
Lindås kommune
Austevoll kommune
Sund kommune
Os kommune

11 av 226



5

Samnanger kommune

Representanter fra BRB har presentert planforslaget for formannskapene i disse kommunene. I
ytterligere følgende kommuner har formannskapet fått planforslaget presentert:
Meland kommune
Voss kommune
Tysnes kommune
Vaksdal kommune
Fusa kommune
Osterøy kommune
Fjell kommune
Askøy kommune

Planforslaget har også vært på en generell høring til næringslivets organer og FoU og
utdanningsinstitusjonene, herunder alle representantene i Referansegruppen for planarbeidet.
Følgende av mottakerne har gitt høringssvar:
Universitetet i Bergen
Høgskolen i Bergen
Christian Michelsen Research (CMR)
Innovasjon Norge Hordaland
LOs distriktskontor i Hordaland
Entreprenørsforeningen – Bygg og Anlegg (EBA) Vestenfjelske
Bergen Næringsråd
Osterøy Industrilag/Industrikonsulenten på Osterøy
HOG Energi
Utdanning i Bergen
Maritimt forum Bergensregionen
Fiskeriforum Vest (FFV)
Design Region Bergen
Media Region Bergen
Spillmakerlauget/GameDev Norway
UPTIME Centre of Competence
NCE Subsea
NCE Maritime Cleantech West

Innkomne høringsuttalelser har gitt sin tilslutning til hovedgrepet i planen. Videre er hovedvekten
av merknader knyttet til tiltakene i tiltaksdelen. Merknadene er i all hovedsak imøtekommet.
Gjennom innkomne merknader har tiltaksdelen blitt betydelig konkretisert og styrket. Alle tiltak har
nå en ansvarlig tiltakseier slik planen «krever».
Kopi av innkomne høringsuttalelser følger saken.
Ved å etablere en felles mål- og strategiplan for næringsutvikling vil kommunene utvikle bedre
samhandling overfor næringslivet. I all hovedsak vil viktige tiltak for iverksetting av planens mål og
strategier bli fulgt opp gjennom egne handlingsplaner fra kommunene eller fra grupper av
kommuner som eksempelvis gjennom Regionrådet i Nordhordland / NUI.
Ved at det har pågått parallelle planprosesser mellom Strategisk næringsplan for Bergensregionen
og Nærings- og samfunnsplan for Nordhordland og Gulen vil den sistnevnte planen være en tydelig
oppfølging av Strategisk næringsplan.
I tillegg vil nettverksorganisasjoner, næringslivets organisasjoner og FoU-institusjoner utarbeide og
gjennomføre egne tiltak som understøtter målsettinger og strategier i Strategisk næringsplan for
Bergensregionen.
På noen områder vil det være rasjonelt for kommunene å gå sammen om å følge opp mål og
strategier gjennom felles tiltak. Tiltakene vedtas av kommunene og fylkeskommunen som en del av
Strategiske næringsplan.
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Den enkelte kommunes eventuelle deltakelse i prosjekter må avklares i ordinære budsjettprosesser.
I tiltaksdelen har det enkelte tiltak en klart definert tiltakseier. Tiltakene er prosjekter med et start-
og sluttidspunkt. Kommunene har, blant annet gjennom høringsrunden, signalisert sin interesse for
de ulike tiltakene.
Planforslaget behandles nå av alle eierkommunenes kommunestyrer og av fylkesutvalget /
fylkestinget.
Regionrådet Nordhordland IKS (NUI) er formell eier i BRB. I samråd med Regionrådet og dets
medlemmer vil planen bli behandlet av alle av Regionrådets medlemskommuners kommunestyrer.
For at behandlingen av et så stort antall vedtak skal være håndterbar, og for å unngå «flere runder»,
er det et ønske fra BRB som koordinerende instans at en innretter behandlingen etter følgende mal
for vedtak:

- I første punkt bes kommunene ta stilling til om de kan slutte seg til hovedtrekkene i
næringsplanen eller ikke.

-
- I annet punkt tar kommunene eventuelt inn de elementene de mener mangler som bør følge

planen som et tillegg.
-
- I tredje punkt tar kommunene eventuelt inn de elementene de mener bør følges opp fra

kommunen selv i eget handlingsprogram.
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S TRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015 -20202

Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling
er et godt utgangspunkt for å skape en samlet og
dynamisk region som i felleskap skaper vekst og utvikling.

Koordinator for arbeidet med Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020
på vegne av eierkommunene, er Business Region Bergen.

Kontaktinformasjon for Business Region Bergen:  post@brb.no
Telefon: 56 90 11 50
www.regionbergen.no
Følg Region Bergen i sosiale medier

15 av 226



1 INNLEDNING 4

2 REGIONENS NÆRINGSSTRUKTUR 7

3 NÆRINGSLIVETS FORVENTNINGER TIL DET OFFENTLIGE 13

4 FOKUSOMRÅDER 15

5 VEDLEGG 21

3

INNHOLD

Region Bergen

STRATEGISK NÆRINGSPLAN
FOR BERGENSREGIONEN
2015-2020

Følgende kommuner inngår i regionen: Bergen, Askøy, Austevoll, Austrheim, Fedje, Fjell,
Fusa, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger,
Stord, Sund, Tysnes, Vaksdal, Voss, Øygarden og Hordaland fylkeskommune.

1 Gulen
2 Masfjorden
3 Modalen
4 Fedje
5 Austrheim
6 Lindås
7 Radøy
8 Meland
9 Øygarden
10 Osterøy
11 Vaksdal
12 Bergen
13 Fjell
14 Sund
15 Os
16 Fusa
17 Austevoll
18 Samnanger
19 Askøy
20 Stord
21 Voss
22 Tysnes

BRB_kommuner

1

2
3

11

18

16

12

15

20

17

14

13

9
8

19

7

54

6

10

21

22

16 av 226



Felles visjon, mål og strategier for næringsutvikling
er et godt utgangspunkt for å skape en samlet
og dynamisk region som i felleskap skaper vekst
og utvikling. Bergensregionen er en liten aktør i
global sammenheng, men en stor aktør innen gitte
næringssegmenter. På den globale arena har vi
større mulighet til å lykkes hvis vi står samlet bak
en felles strategi, slik at kommunene i regionen går
i samme retning.

Strategisk næringsplan for Bergensregionen
2015-2020 som her legges frem er et dokument
som er utarbeidet etter oppdrag fra byrådslederen
i Bergen og et samlet ordførerkorps blant Business
Region Bergens eiere.  Mandatet ble gitt Business
Region Bergen på selskapets eiermøte 21.3.2014.
På vegne av eierkommunene fikk Business Region
Bergen i oppdrag å rullere eksisterende Strategisk
næringsplan for regionen. Mandatet for rullering
innebar tydelige bestillinger på følgende:

Endring av dokumentets utforming. Beskrivelsen
av regionens næringsliv måtte bli tydeligere og mer
omfattende og inkluderende.

Målformuleringen i eksisterende plan skulle
videreføres. Til tross for denne betingelsen, har det
blitt gjort forsøk på å tydeliggjøre den overordnede
målformulering, slik at aktørene lettere kan forholde
seg operasjonelt til den.

Tydeligere plan
Planen måtte bli tydeligere på selve planens
innretning i forhold til hvem planen var til for, slik
at misforståelser rundt dette tema ble ryddet
av veien. Strategisk næringsplan er en plan for
hva det offentlige kan gjøre for å tilrettelegge
for god næringsutvikling i regionen. Det vil si at
planen er kommunenes strategiske verktøy – ikke

næringslivets. Planen er Business Region Bergens
eierkommuners felles strategiske verktøy som
skal sikre at alle kommunene har felles mål og
strategier for næringsutviklingsarbeidet, slik at
regionen i størst mulig grad handler og fremstår
samordnet med den klare forvissning om at dette
øker sannsynligheten for at regionen utvikler seg i
ønsket retning. Planen måtte bli tydeligere og mer
eksplisitt på hva næringslivets forventninger til det
offentlige er.

Næringsnøytralitet
Hordaland fylkeskommune har utarbeidet en
Regional Næringsplan for Hordaland 2013-2017.
Denne er retningsgivende for arbeidet med den
herværende plan. De viktigste føringene fra denne
planen er at den er næringsnøytral og vektlegger tre
hovedstrategier:
• Mer entreprenørskap
• Flere med relevant kompetanse
• En velfungerende Bergensregion med attraktive

regionale sentre

Utover føringer gitt i Regional Næringsplan
for Hordaland finnes det en rekke viktige
plandokumenter i fylkeskommunen som legger
premisser og føringer for arbeidet med Strategisk
næringsplan. De viktigste er Regional areal-
og transportplan for Bergensområdet (under
utarbeiding), Regional klimaplan og Regional plan
for attraktive senter i Hordaland. Gjennomføring
av disse planene vil kunne bedre infrastruktur,
samferdsel, offentlig kommunikasjon og veier som
er viktige for et velfungerende næringsliv, men og
legger føringer for klima- og miljømessig bærekraft.

Oppbyggingen av Strategisk næringsplan
Planen er utformet som et dokument som svarer
på næringslivets behov og forventninger innen

4 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020
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Bergensregionen er en liten
aktør i global sammenheng,
men en stor aktør innen gitte
næringssegmenter.
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de rammer hvor det offentlige mener de kan og
ønsker å bidra. Dette skal så manifesteres i et sett
av fokusområder med tilhørende målformuleringer
som det kommunene skal ta tak i samlet og eller
hver for seg.

Vedlagt den overordnede planen følger en tiltaksdel
som skal rulleres hvert annet år. Til det enkelte
tiltak er det knyttet en tiltakseier. En tiltakseier
er den organisasjon som er ansvarlig for å
gjennomføre tiltaket. Det er ingen forutsetning
at tiltakseier skal gjennomføre tiltaket alene. Det
forutsettes en bred medvirkning fra kommuner,
næringsorganisasjoner, klyngeorganisasjoner og
representanter for næringslivet for at tiltakene
skal la seg gjennomføre. Tiltakseier er ansvarlig
for å definere tiltakets omfang, hvilken leveranse
tiltaket skal bidra til (resultatforventning), hvem
som er kritiske bidragsytere for å sikre leveransen,
hvordan tiltaket skal løses, og når det kan forventes
at tiltaket kan avsluttes. Tiltaksplanen skal til
politisk behandling. Business Region Bergen er
av eierkommunene gitt ansvar for oppfølging av
tiltaksplanen.

Med utgangspunkt i dette omfattende mandatet
har Business Region Bergen tatt en ledende
rolle i å få utformet herværende plan. Planen er
imidlertid blitt til gjennom et utstrakt samarbeid
mellom ulike interessenter som representanter fra
kommunene, nettverksorganisasjonene, NCE’ene,
næringsorganisasjonene, NHO, LO og universitets-
og høgskolesektoren i regionen. Det fremlagte
dokument er således et omforent forslag fra alle
aktørene i prosessen.

Målformulering
Målformuleringen som legges til grunn er
at «Bergensregionen skal innen 2025 være
ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap
og bærekraftig næringsutvikling».I tillegg til
bedriftenes hovedoppgave som er å skape verdier
og økonomiske resultater innen rammen av lover
og regler i det samfunn de opererer i, handler
bærekraftbegrepet om at sosiale og miljømessige
hensyn integreres i daglig drift og i forholdet til
næringslivets interessenter. Bærekraft innebærer
altså mer enn å overholde eksisterende lover og
regler.

Organisering av planen

Kapittel 2: gir en presentasjon av regionens
næringsliv, og indikerer tydelig hvor regionen har
størst vekstpotensial og de største komparative
fortrinn. I kapitlet argumenteres det for hvor
regionen kan ta strategiske posisjoner.

Kapittel 3:Kapitlet trekker opp linjene for hva
næringslivet selv har kommunisert er deres
behov for bidrag fra det offentlige. Hovedkilden
for dette kapitlet er Bergen Næringsråds løpende
kartleggingsarbeid, samt innspill fra NHO
Hordaland knyttet til resultater fra NHO sine årlige
undersøkelser «kommune NM» og «Nærings NM».
Kapitlet må leses som bakgrunnsinformasjon, og
skal som sådan ikke politisk behandles.

Kapittel 4: Kapitlet trekker opp seks fokusområder
hvor det offentlige kan gjøre en innsats for å
møte næringslivets behov. Hvert fokusområde
er beskrevet med mål og strategiformuleringer.
Fokusområdene danner grunnlaget for
tiltaksplanen som følger som siste kapittel. Kapitlet
skal gjennom politisk behandling.

Vedlegg:Vedlegget inneholder definisjoner
av næringsinndelingen og nærmere utdyping
av næringsbeskrivelsene i kapittel 2, inklusiv
næringenes egne vurderinger av utfordringer og
viktigste satsinger.

Tiltak: Tiltakene er skilt ut i et eget dokument og
forutsettes rullert hvert annet år. De skal være
påbegynt og helst gjennomført de neste to år.
Tiltakene er knyttet til en tiltakseier som utarbeider
beskrivelser som dekker hvorfor og hvordan
tiltaket skal gjennomføres. Tiltaksplanen skal til
politisk behandling. Business Region Bergen er
av eierkommunene gitt ansvar for oppfølging av
tiltaksplanen.

Ole Hope

Administrerende direktør
Business Region Bergen AS
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Maritim, marin og energi-
næringene er de næringene
hvor regionen har den
klart sterkeste nasjonale
posisjonen.
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Næringslivet i Bergensregionen kjennetegnes ved
at det er bredt sammensatt av en rekke sterke
næringer. Kombinasjonen mellom regionens rike
naturressurser og sterke kompetansemiljøer
danner grunnlaget for dette.

Særlig framtredende er havnæringene, som
gjennom petroleumssektoren og de marine
og maritime næringene utnytter regionens
nærhet til kyst og havets ressurser som
bærebjelke for næringsvirksomhet. Regionen
har med sitt rike kyst- og fjordlandskap en
unik posisjon i internasjonalt reiseliv. Sterke
tilhørende kompetansemiljøer med forskning og
teknologiutvikling har resultert i kunnskapsbasert
verdiskaping utover råvareverdien særlig innen olje
og gass, sjømat og kraftproduksjon.

Nasjonale og internasjonale næringer
I tillegg til å være viktige og fremtredende i et lokalt
perspektiv, har flere næringer i Hordaland også
regionale, nasjonale og internasjonale posisjoner.

Maritim, marin og energinæringene er de
næringene hvor regionen har den klart sterkeste
nasjonale posisjonen. Disse aktørene har også en
betydelig internasjonal operasjonell virksomhet og
internasjonal markedseksponering.

Innenfor energisektoren har Bergensregionen og
Hordaland en stor konsentrasjon av selskaper og
kompetanse særlig knyttet til drift og vedlikehold
av olje- og gassfelter – flere med betydelige
internasjonale operasjoner og eksportvolumer
med global betydning. Med basis i norsk sokkel har
subsea-feltet i regionen utviklet en fremtidsrettet
næring med en betydelig internasjonal posisjon.
Marin næring er en betydelig norsk eksportnæring
som har en unik internasjonal posisjon gjennom at
en rekke sentrale globale aktører har hovedkontor
i regionen samt et betydelig og godt posisjonert
forsknings- og forvaltningsmiljø.

Bergensregionen er en av de ledende regionene for
maritim næring i Norden, og består av aktører i hele
verdikjeden fra rederier, verft, samt tjeneste- og
utstyrsleverandører.

En unik attraksjon som Vestlandets
fjordlandskap, har ikke en klar nasjonal posisjon
verdiskapingsmessig ennå. Imidlertid er det
vestnorske kyst- og fjordlandskapet godt
posisjonert markedsmessig på den nasjonale og
internasjonale arena.

Næringene finans, media, helse og
kunnskapstjenester er store i forhold til folketall,
sett i et nasjonalt perspektiv. Bergen fremstår som
Vestlandets ledende sentrum innenfor alle disse
næringene.

Regionens største næringer
Den samlede verdiskapingen i Hordalands 141 

største næringer var i 2012 185 milliarder kroner.
Målt i verdiskaping er olje og gass den største
næringen i Hordaland. Verdiskapingen i næringen
utgjorde i 2012 40 milliarder kroner. Verdiskapingen
i denne næringen var med det betydelig større enn
de to påfølgende næringene; maritim og bygg og
anlegg. Maritim næring og bygg og anlegg er likevel
å betrakte som næringsmessige bærebjelker da de
samlet står for om lag en fjerdedel av regionens
verdiskaping. Offshoreleverandører, handel,
kunnskapstjenester og finans er også næringer
med betydelig verdiskaping i regionen.

Verdiskaping gir ikke isolert sett et komplett
bilde av regionens næringsstruktur. Det er
derfor nødvendig å inkludere næringenes
sysselsettingstall. Arbeidsstyrken, som omfatter
personer i alderen 15-74 år, utgjør 271 000 pr
1.1.2014.  Olje og gass er også her den største med
sine knapt 32 000 ansatte. Deretter følger handel
og bygg og anlegg, mens den maritime næringen er
den sjette største målt i antall ansatte.

Olje og Gass
Bygg og anlegg

Maritim
Handel

Kunnskapstjenester
Finans
Helse

IKT og media
Fornybar
Teknologi

Prosess
Marin

Reiseliv
Næringsmiddel
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7
1 Verdiskaping = driftsresultat før avskrivninger + lønnskostnad. Utelukkende privat sektor.
2 Menon Analyse
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Figur 1: Verdiskaping i regionens største næringer2
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Regionens styrke i dag
Bergensregionen blir gjerne omtalt som
regionen som har alt, men som ikke er spisset
på sin posisjon eller satsing. Denne planen
har som ambisjon å vise at et slikt standpunkt
ikke er riktig, eller i beste fall bør nyanseres.
Regionens komparative fortrinn på en nasjonal og
internasjonal arena realiseres gjennom næringer
hvor regionen i dag er sterk og gjennom å satse på
næringer hvor regionen har spesielle forutsetninger
for å lykkes og å skape vekst.

I det følgende vil de ulike næringsmiljøene bli
presentert i en kategorisering som tar hensyn
til hvilke næringer som i dag danner grunnlaget
for regionens styrke, hvilke næringer som er helt
sentrale for at regionens øvrige næringsliv har
gode arbeidsvilkår, og sist men ikke minst næringer
og eller bransjer som har ekstraordinært gode
forutsetninger for å vokse og utvikle seg på en
nasjonal og internasjonal konkurransearena.

Havnæringene
De tre havnæringene energi, maritim og marin
utpeker seg som særlig viktige for næringslivet i
Hordaland. Felles for dem er deres internasjonale
posisjoner i sine markeder, og at de har sterke
koblinger til forsknings- og kunnskapsmiljøer
innenfor sine respektive fagfelt. Sammenlignet
med andre næringer i regionen er havnæringene
sterkt produktive målt både ved høy verdiskaping og
sysselsetting. De tre havnæringene kjennetegnes
videre gjennom store enkeltselskaper som har
betydelig vekstpotensial med utgangspunkt i sin
internasjonale eksponering. Det er et stort potensial
for å ta ut bærekraftige synergier mellom de tre
havnæringene.

Reiseliv
Reiseliv er regionens syvende største næring målt i
sysselsetting og har nesten doblet sin verdiskaping
siden 2004. Reiseliv står sterkt i Bergensregionen
gjennom sitt unike reise- og opplevelsestilbud
eksemplifisert med verdenskjente fjorder,
kulturturisme i Bergen og aktivitetsturisme på Voss.
Næringen er derfor en viktig bidragsyter til nasjonal
og internasjonal synliggjøring av Bergensregionen,
som har en positiv verdi for alle næringer. Reiseliv
har et særlig komparativt fortrinn knyttet til den
hav- og sjøorienterte delen av reiselivet.

Kunnskapstjenester
De siste ti år har det vært en særlig sterk
vekst i næringer som støtter opp under
havnæringene gjennom å tilby varer og tjenester
som er en forutsetning for drift og utvikling
av kjernenæringene og nye næringer. Innen
kunnskapstjenester og finans står Bergen frem
som nasjonalt ledende innen hele eller deler
av disse næringene. Begge de to næringene er
kritisk infrastruktur og spiller en viktig rolle for å
betjene hovedkontorfunksjoner i større selskaper
og konserner i regionen. Finansnæringen er en
forutsetning for investeringer, innovasjon og vekst
– ikke bare for havnæringene, men generelt for
det brede næringslivet. På tilsvarende vis spiller
kunnskapsaktørene en viktig rolle for utvikling
og spredning av kunnskap, og er derfor en viktig
premissgiver for innovasjon, produktivitet og vekst.

Forskning og utvikling
Bergensregionen er en av Norges sterkeste regioner
når det gjelder forskning og utvikling (FoU). Dette
skyldes i hovedsak høy aktivitet i universitets-
og høyskolesektoren. Nesten halvparten av

8

2
Bygg og anlegg er med sin
verdiskaping på knapt 27
milliarder kroner Hordalands
nest største næring.

3 Menon Analyse
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Figur 2: Sysselsetting i regionens største næringer3
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fylkets egenutførte FoU-aktivitet finner sted her,
mens instituttsektoren står for ca. 30 prosent.
Næringslivet er også en stor og viktig aktør når det
gjelder både egenutført og innkjøp av FoU. Innen
FoU-næringen har Bergen sin styrke innen de
marine og maritime fagfeltene.

Media og IKT
Bergensregionen har Norges nest største
mediemiljø med globale teknologiselskaper,
nasjonale kringkastere, regionale mediehus,
lokale aviser, en underskog av mindre bedrifter
og et kompetent forsknings- og utviklingsmiljø.
Samlokalisering i nærings- og kunnskapsparken
Media City Bergen og klyngeutvikling gjennom
etablering av NCE Media viser en næring med
stor tro på et uforløst potensial for innovasjon,
utvikling og verdiskaping. IKT er en sentral
infrastruktur for næringsutvikling, og samspillet
mellom IKT og media har bidratt til selskaper som
leverer konkurransedyktige teknologiprodukter og
-tjenester internasjonalt

Design
Regionen har Norges nest største designmiljø
målt per innbygger. I internasjonal sammenheng
er regionens kompetansemiljø innen design
signifikant større i Bergen enn i andre nummer
to byer, igjen målt per innbygger. Som en direkte
konsekvens av dette er det under utvikling et
betydelig kompetansemiljø innen strategisk design
i regi av arenaprosjektet DesignArena og Design
Region Bergen.

Bygg- og anleggsbransjen
Et velfungerende næringsliv krever at det er et
effektivt og kompetent marked innen flere næringer
enn de som er nevnt over. Dette er næringer
som er spesielt viktige i form av verdiskaping
og sysselsetting og som er betydningsfulle
komponenter i samfunnsstrukturen.

Det tydeligste eksempelet på dette er bygg-
og anleggsbransjen. Bygg og anlegg er med
sin verdiskaping på knapt 27 milliarder kroner
Hordalands nest største næring. Med sine 29 000
ansatte er næringen også viktig med tanke på
sysselsetting.

En annen næring med betydelig sysselsetting er
handel. Målt i antall ansatte er handelsnæringen

Hordalands nest største med knapt 32 000
sysselsatte. Næringsmiddelindustri, prosess- og
teknologiindustri som ikke er offshorerettet, har
en årlig verdiskaping på 15 milliarder kroner og
sysselsetter 15 000 arbeidstakere

Kultur- og kunstliv
Regionen har et bredt og rikt kultur- og kunstliv
og et bredt tilfang av næringsaktører innen de
kreative bransjer som har sitt faglige utspring
innen kulturfeltet. Kunst og kulturliv inklusiv
samtidskunsten står svært sterkt i regionen også
sett i et internasjonalt perspektiv. Dette brede
ressursgrunnlaget innen det kreative kan gi
regionen et fortrinn når nye og innovative løsninger
skal utvikles innen og på tvers av etablerte
sektorielle grenser.

Komplett utdanningsregion
Bergensregionen har et bredt sammensatt tilbud
av utdanning utover grunnskole. Regionen tilbyr
et rikt tilfang av fagopplæring med en relativt god
tilgang til lærlingeplasser. I tillegg er forholdene
ved Høgskolen i Bergen lagt til rette for at de som
ønsker det har mulighet til å ta steget over fra en
fagutdanning til en ingeniørutdanning. Videre har
regionen et variert og bredt studietilbud innen
alle samfunnsdisipliner gjennom utdanningene
som tilbys ved Universitetet i Bergen, Høgskolen
i Bergen, Norges Handelshøyskole, Kunst- og
designhøgskolen, BI Bergen og Sjøkrigsskolen.

Hvor kan regionen ta strategiske
posisjoner fremover?
I Bergensregionen er det noen næringer som
utkrystalliserer seg til å ha en sterkere posisjon
nasjonalt og internasjonalt enn andre. Innen andre
næringer er det et uforløst potensial til å ta en
nasjonalt og/eller internasjonalt ledende posisjon.
Det som imidlertid kjennetegner regionen eksplisitt
er at regionen er sterkt posisjonert i næringer som
er knyttet til havet.

Stavanger er oljebyen, Trondheim er teknologi-
hovedstaden, Tromsø er inngangsporten til
Arktis. Bergen bør i tillegg til posisjonen som den
mangfoldige og diversifiserte næringslivsbyen,
posisjonere seg innenfor områder hvor regionens
næringsliv har spesielle komparative fortrinn.
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Mulighetene i Bergensregionen:
1. Bergen har en unik internasjonal posisjon
innen marin sektor. I dette perspektivet bør byen
posisjonere seg som Europas marine hovedstad.

2. I Bergensregionen har vi både svært sterke
havrelaterte næringer (subsea, sjømat,
maritim), samt sterke og relevante FoU-
institusjoner (for eksempel Høgskolen i Bergen,
Havforskningsinstituttet, UNI Research, Christian
Michelsen Research, Universitetet i Bergen og
Norges Handelshøyskole). Dette gir forutsetninger
og muligheter som er særegent for regionen
som må gripes og utnyttes til fulle. Her fremstår
havnæringene, energi, maritim, marin samt reiseliv
som selve plattformen for innovasjon og vekst.
Det vil være av vesentlig betydning for regionens
innovasjonskraft at sektorielle grenser viskes
ut, og at innovasjon utvikles på tvers av disse
næringene. I tillegg til at regionen har et Norwegian
Centre of Expertise innenfor subsea, har vi også
en sterk klynge innenfor maritim miljøteknologi
(NCE Maritime CleanTech). Videre er Seafood
Innovation Cluster etablert i regionen, et initiativ
hvor man bygger videre på tidligere satsinger
innenfor sjømat. Også det voksende designmiljøet
i DesignArena og Design Region Bergen er et viktig
og relevant initiativ for regionen. Dette åpner opp
et utviklings- og forretningspotensial som best tas
ut gjennom tettere samhandling mellom de ulike
klyngene i havnæringene. I tillegg er kompetanse
om kapitalmarkedene inklusive kapitaltilgang samt
byens inkubatormiljø, også viktige innsatsfaktorer i
en total modell for regionen.

3. Gjennom satsingen på nærings- og kunnskaps-
parken Media City Bergen, klyngeprosjektet NCE
Media og medlemsforeningen Media Region
Bergen, posisjonerer regionen seg nasjonalt og
internasjonalt som et kraftsenter for innovasjon
og kunnskap innen media. Samlokalisering,
klyngeutvikling og samspill legger til rette for
innovasjon og ytterligere utvikling av teknologi-,
innholds- og kompetansemiljøer som kan
konkurrere på den internasjonale arena.

4. Reiseliv i Bergensregionen står sterkt nasjonalt
og internasjonalt gjennom sitt unike reise- og
opplevelsestilbud med verdenskjente fjorder, unikt
kystmiljø, kulturturisme og aktivitetsturisme.
Regionen kan posisjonere seg internasjonalt
gjennom utvikling av bærekraftige løsninger for
sårbare destinasjoner og klima og miljø.

5. Regionen har tilgang på kompetanse gjennom
næringsaktører og forskningsmiljøene som
kan gi regionen et fortrinn i både nasjonal og
internasjonal sammenheng knyttet til utvikling
og kommersialisering av nye bærekraftige
energiløsninger.

6. Velferdsteknologi og utvikling av morgendagens
løsninger innen helse- og omsorgssektoren ved

hjelp av innovasjon innen teknologi og tjenester,
står sterkt i regionen. Kunnskapsmiljøene ved
Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen og Helse
Bergen i samarbeid med kommunene, gir regionen
et godt faglig grunnlag for å posisjonere regionen
som et fremtidig kraftsentrum innen innovasjon og
utvikling i helse- og omsorgssektoren. Dette bør
skape grunnlag for etablerte og nye næringsaktører
til å delta i utviklingen av et aktivt og nyskapende
næringsmiljø innen feltet.

Regionen har gjennom langsiktig og systematisk
arbeid fra næringene selv, fra politisk hold og
fra næringsorganisasjonene etablert en rekke
klyngeorganisasjoner hvor de fleste har oppnådd
en posisjon og anerkjennelse i Innovasjon Norges
klyngeprogram. Regionen har Norges tetteste
konsentrasjon av Innovasjon Norge-finansierte
klyngeorganisasjoner.  Klyngeorganisasjonenes
oppgave er å styrke klyngedeltakernes
konkurranseevne gjennom å legge til rette for økt
innovasjon, målrettet internasjonalisering, styrket
vertskapsattraktivitet og tilgang på skreddersydd
kompetanse. Regionens fremtidige innovasjonskraft
avhenger av at klyngeorganisasjonene sammen
med virksomhetene i klyngen, evner å utnytte
potensialet for kunnskapsdeling og innovasjon som
ligger i den enkelte klynge og mellom klyngene.

Overordnede utviklingstrender og
utfordringer
Flere overordnede utviklingstrender vil påvirke
næringsstrukturen i Hordaland og Bergensregionen.
Både endringer i lokale rammebetingelser og
utviklingstrender i globale markeder er relevant for
den enkelte næring og selskapene. Eksempelvis
nevnes:

• Næringslivet eksponeres for internasjonal
konkurranse, inkl. skatteoptimalisering.

• Arbeidsmarkedet eksponeres for internasjonal
konkurranse, særlig handel, bygg og anlegg og
enklere oppgaver innen olje og gass. Innslag av
utenlandsk, rimelig arbeidskraft i en del praktiske
yrker/næringer. Stadig økende utflagging av
norske arbeidsplasser.

• Tradisjonelle eksportmarkeder i Europa
stagnerer, vekst i nye industriland.

• Raskere endringer i markedene og stadig økt
konkurranse krever større fokus på innovasjon
og entreprenørskap. Samtidig er det relativt lite
forsknings- og utviklingsaktivitet i det regionale
næringslivet.

• Mangel på arbeidskraft med relevant
kompetanse i enkelte næringer, særlig faglært
arbeidskraft og arbeidskraft innen helse- og
sosialfagene.

• Konsolidering i næringslivet gjennom utsalg og
fusjoner skaper utfordringer knyttet til at viktige
hovedkontorfunksjoner flyttes ut av regionen.

• Utfordringer knyttet til infrastruktur, som f.eks.
veinett, kollektivtilbud og boligbygging.
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·  Betydelige endringer i etterspørselsforholdene
for olje- og gassrelatert virksomhet i regionen.

• Klima- og miljøproblematikk. Potensiell mulighet
til verdiskaping og arbeidsplasser.

• Demografiutviklingen. Befolkningen blir stadig
eldre og vi lever lenger.

Her fokuseres det på de overordnede utviklings-
trendene innen næringer hvor regionen har særlige
forutsetninger til å ta nasjonale og internasjonale
posisjoner.

11
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Energi
Den globale etterspørselen og forbruket av energi
er stadig økende. Det estimeres i dag at den
primære energiforsyningen skal øke med anslagsvis
35-40 prosent i perioden frem mot 2035, og at
75-80 prosent av denne vil komme fra fossile
energikilder .4

Det ventes nesten en dobling i vannkraft og annen
fornybar primær energiforsyning de kommende 20
år. Dersom vi legger til grunn IEAs basis-scenario
for utviklingen, vil fossile energibærere ha en
vekst på anslagsvis 23 prosent fra dagens nivå til
2035. Olje- og gassproduksjonen i 2035 vil derfor
fremdeles være meget stor i et globalt perspektiv
og vil bidra til en betydelig global etterspørsel
etter produkter og tjenester hvor leverandører fra
Hordaland står sterkt allerede i dag. Imidlertid
ser vi i dag at olje- og gassnæringen møter store
utfordringer både globalt og regionalt. Endringer
i tilgang på olje og gass gjennom nye løsninger
særlig i USA har påvirket oljeprisnivået betraktelig i
negativ retning, noe som gir seg utslag i endringer
i etterspørselsforholdene for olje- og gassrelatert
virksomhet i regionen.

Fornybar energi vil utgjøre en stadig større andel
av den primære energiforsyningen og en dobling
av produsert volum globalt kan forventes frem mot
2035. Den globale utviklingen med økt produksjon,
konsum og etterspørsel etter energi representerer
en mulighet for ytterligere styrking av den energi-
baserte industrien i Hordaland.

Marin
Vekst i uttak av fisk fra verdenshavene kan
ikke økes fra dagens nivåer uten at det får
negative konsekvenser for ressursgrunnlaget.
Samtidig oppleves en stadig sterkere
etterspørsel etter sjømat, som er en
vekstdriver for havbruksnæringen. FNs mat-
og jordbruksorganisasjon la i 2013 fram en
prognose der det legges til grunn at den globale
etterspørselen av sjømat fra havbruk vil øke
med 50 millioner tonn fra 2013 til 2030. Dette
representerer en økning på 80 prosent fra dagens
nivå. En slik økning vil bidra til en tilsvarende økt
etterspørsel etter fôr, teknologi og støttetjenester
til havbruksnæringen. Med Hordalands sterke
konsentrasjon av globale aktører i sjømatnæringen,
ligger forholdene til rette for en betydelig
verdiskapingsvekst for regionen på lang sikt.

Maritim
Finanskrisen rammet shippingbransjen hardt,
unntatt olje- og gassnæringen, og næringen sliter
fremdeles med betydelig overkapasitet og svak
inntjening . Bransjen er på vei opp av bølgedalen5

illustrert ved en investoranalyse fra Moody’s i 2014
som tegner et bilde av en bransje som er i ferd med
å stabiliseres. I Rederiforbundets konjunkturrapport
for 2014 legges det til grunn en årlig vekst på 3,3
prosent i globalt BNP frem mot 2030. Historisk
samsvarer endring i BNP godt med endring i

sjøtransport og i det lengre bildet frem mot 2030
forventes det derfor en tilsvarende årlig vekst i den
globale sjøtransporten. For oversjøisk transport
legges det til grunn en vekst på anslagsvis 70
prosent fra 2014 til 2030.

Eldrebølgen - tjenester og produkter
Den norske befolkningens størrelse og
sammensetning gjennomgår for tiden betydelige
endringer, og noen av disse endringene vil bli
enda klarere i årene som kommer. Både positiv
nettoinnvandring og økende levealder bidrar til
at folketallet vokser. Den høyeste veksten ventes
å komme rundt storbyene. Det er imidlertid
utviklingen av befolkningens aldersfordeling
som har størst samfunnsmessige konsekvenser.
Antall voksne og eldre vil øke mye i løpet av dette
hundreåret. Særlig vil veksten bli kraftig i gruppen
eldre (70 år eller mer). Andelen eldre kan øke fra
knapt 11 prosent av befolkningen i 2014 til 19
prosent i 2060. Det betyr at omtrent hver femte
person i Norge i 2060 vil være 70 år eller mer .6

Vår region har gode forutsetninger for å ta en
posisjon i forhold til å utvikle næringslivets
produkter og tjenester for å møte de utfordringer
og det marked eldrebølgen representerer.

Arbeidskraft og utdanning
Tilgang på kvalifisert arbeidskraft vil være en
utfordring i årene som kommer. Regionen har
gjennom satsing på utenbys og internasjonale
rekrutteringskampanjer, INN-prosjektet i regi av
Bergen Næringsråd og ved etablering av et senter
for utenlandsk arbeidskraft (SUA) i 2015 lagt
godt til rette for at internasjonal arbeidskraft skal
komme og etablere seg i regionen.

I tillegg til å styrke og videreutvikle arbeidet med
å trekke internasjonal arbeidskraft til regionen,
må regionen legge til rette for at det er et adekvat
utdanningstilbud tilpasset næringslivets behov.
Gjennom sterke høyere utdanningsinstitusjoner
har regionen kapasitet til å utdanne store deler av
regionens behov for teoretisk skolert arbeidskraft.
Utfordringen blir for næringslivet å ha tilstrekkelig
med attraktive arbeidsplasser som sikrer at
talentene blir i regionen. Vi ser imidlertid at det
fortsatt er et stort behov for tilgang på arbeidskraft
med høyere utdanning innen tekniske fag. De
høyere utdanningsinstitusjonenes felles innsats for
å etablere en felles masterutdanning innen tekniske
fag, er et nyttig tilskudd for regionen.

Gjennom de senere år har vi sett at regionen
mangler tilgang på tilstrekkelig antall fagutdannet
personell med rett kompetanse. En styrking av
utdanningskapasitet må dimensjoneres mot
arbeidslivets nåværende og fremtidige behov,
og det fordrer at utdanningssektoren har godt
samarbeid med arbeidslivet, og at næringsliv og
forvaltning sørger for tilstrekkelig antall plasser for
lærlinger.

4 International Energy Agency og BP World Energy Outlook 2013
5 DNV, Shipping 2020, 2012
6 http://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/_attachment/194974?_ts=1483a294018
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3 Bergen Næringsråd gjennomførte sammen med

en rekke andre næringsforeninger, høsten 20147

en spørreundersøkelse for å belyse hvilke områder
som er av størst betydning for bedriftene i regionen.
Her vil tre eksplisitte temaer kort bli gjennomgått:

1. Hvilke områder anser bedriftene som viktigst
for å styrke fremtidig konkurranseevne.  Her
fikk bedriftene muligheten til å prioritere de fire
viktigste parameterne av et utvalg på 11.

2. Hvilke områder anses for å være viktigst for
bedriften. Her fikk bedriftene muligheten til å
prioritere de fire viktigste parameterne av et
utvalg på 11.

3. Hva vurderer bedriftene er regionens største
utfordringer i et fem års perspektiv. Her fikk
bedriftene mulighet til å velge fire alternativer av
et utvalg på 13 .8

Undersøkelsen i sin helhet vil ikke bli gjennomgått
i dette dokumentet, men vil sammen med
andre kilder tjene som grunnlag for å påpeke
hva næringslivet mener er de viktigste områder
det herværende dokument kan peke ut for de
politiske myndigheter som viktige for næringslivet.
Tilsvarende har Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO) gjennomført sitt årlige NHOs Kommune NM .9

Denne undersøkelsen vil også danne grunnlag for
anbefalingene i Strategisk næringsplan.

Forutsigbarhet viktigst
Næringslivets viktigste rammevilkår for
konkurranseevnen er politisk stabilitet som
knyttes til at virksomhetene ønsker forutsigbare
politiske avgjørelser. Tilgang på relevant
arbeidskraft vurderes også som meget viktig
for konkurranseevnen. Tredje viktigste faktor

for konkurranseevnen er bedre infrastruktur
som vei, bane og kollektivtilbud. Når det gjelder
bedriftene selv velger de å fokusere på forutsigbare
rammevilkår som ulike avgifter og skatt som det
viktigste område bedriftene er opptatt av. Deretter
følger et stabilt rentenivå og midler til veibygging.
Bedriftene ser også på likeverdige konkurransevilkår
internasjonalt, forenkling av plan- og bygningsloven
og økte midler til forskning og utdanning som viktig.

NHO sier i sin rapport (se note 7) følgende:
«Bedriftenes konkurransefortrinn starter ofte lokalt
i bedriftenes eget nærmiljø. Vekst og utvikling i
lokalt næringsliv er samtidig viktige for å skape
og opprettholde attraktive kommuner. Lokale og
regionale utviklingstrekk er resultat av beslutninger
som tas av enkeltindivider, bedrifter og myndigheter
– både sentralt og lokalt, og kommunesektoren har
et særskilt ansvar og oppgaver når det gjelder å
legge til rette for vekst og utvikling (vår uth).

Kommunene møter enkelte felles utfordringer
som påvirker utviklingen i både privat og offentlig
sektor. Demografiske endringer og forventninger
til tjenestetilbudet skaper utfordringer med
hensyn til fremtidig ressursbehov. Tilsvarende
øker kravene til kompetanse, effektivitet og
kvalitet i tjenestetilbudet. Samtidig har norske
kommuner svært forskjellige utviklingstrekk.
Mens noen har store utfordringer med å fremstå
som attraktive etableringsmiljøer, opplever andre
kommuner press innen bosetting og infrastruktur.
Kommuner som har godt ressursgrunnlag i form av
næringsvirksomhet, kompetanse, skattegrunnlag
og arbeidsplasser har bedre utsikter til vekst og
utvikling.»

7 Landsdekkende næringspolitisk undersøkelse 2014, kilde Bergen Næringsråd
8 http://www.bergen-chamber.no/page.php?id=214
9 https://legacyweb.nho.no/getfile.php/Offentlig%20sektor/Filer/NHOs%20KommuneNM%202013.pdf

NÆRINGSLIVETS FORVENTNINGER
TIL DET OFFENTLIGE
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NHO legger til grunn at det er fem hovedområder
som bidrar til vekst i en kommune:
• Arbeidsmarkedet – størst mulig aktivering av

arbeidsstyrken.
• Demografi – befolkningsvekst og jevn

aldersfordeling.
• Kompetanse – tilgang på faglært kompetanse og

kompetanse i form av høyere utdanning.
• Lokal bærekraft – kommuner som i størst

mulig grad får dekket utgiftene fra et variert
lokalt skattegrunnlag og egne inntekter.

• Kommunal attraktivitet – kommunens utgifter og
skatter og bruk av private markedsaktører.

Til tross for at det ikke finnes et entydig svar
på hva næringslivet forventer av det offentlige
er det likevel mulig å peke ut noen retninger
som i større grad enn andre opptar regionens
næringsliv og som i tillegg har en kommunal eller
fylkeskommunal dimensjon. Den første av disse

er styrking av infrastruktur med særlig fokus
på veinett og kollektive transportløsninger. Den
andre følger i kjølvannet av forenkling av plan- og
bygningsloven gjennom effektivisering av plan- og
søknadsprosesser og tilrettelegging av bolig- og
næringsareal. Sagt enklere, hvordan plan- og
bygningslov forvaltes i den enkelte kommune.
Videre følger økt trykk på utdanning, forskning og
utvikling gjennom styrking av kompetansemiljøer,
forbedre samspillet mellom FoU og næringsliv og
mer næringsspesifikke utdanningsløp.

Spørsmål som må stilles for å vurdere
kommunenes rolle kan være følgende:

• Hva er det offentliges ansvar?
• Hva er næringslivets eget ansvar?
• Hvor kan det offentlige gjøre en forskjell?
• Hvor kan det offentlige ta eierskap?
• Hvor kan det offentlige løse oppgaven?

Kommuner som har godt
ressursgrunnlag i form av
næringsvirksomhet, kompetanse,
skattegrunnlag og arbeidsplasser
har bedre utsikter til vekst og
utvikling.
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4 Fokusområdene er de områdene hvor kommunene
og fylket kan bidra med velfungerende og
forutsigbare offentlige tjenester, og er det
offentliges bidrag til næringsutvikling i regionen.
Fokusområdene skal først og fremst svare på
næringslivets forventning og krav til det offentlige,
og er strategier det offentlige arbeider etter for å nå
regionens hovedmål.

Næringslivets forventninger handler i stor grad
om utbygging av hensiktsmessig infrastruktur, i
særlig grad veiutbygging. Dette er oppgaver hvor
både det offentlige og en rekke andre interessenter
engasjerer seg, og vil derfor i liten grad bli berørt
her. Næringslivet peker på behovet for en rekke
andre velfungerende tjenester, og det er disse
fokusområdene Strategisk næringsplan tar spesielt
for seg. Dette gjelder særlig de områdene hvor
næringslivet har gitt tilbakemeldinger på at det
offentlige ikke leverer kvalitetsmessig gode nok
tjenester eller der næringslivet ser det er behov for
endringer i tjenestene.

For å skape en velfungerende region er det
nødvendig å ha et godt samarbeidsforhold mellom
næringslivet og det offentlige. Det innebærer og
at næringslivet må sette seg inn i det offentliges
rammer og regelverk, slik at utfordringer kan løses
på en god og hensiktsmessig måte.

Målet og de strategiske hovedgrepene i Strategisk
næringsplan er basert på de langsiktige utviklings-
trekkene samt tilhørende hovedutfordringer for
næringslivet i regionen og de forventninger
næringslivet har til det offentlige.

«Bergensregionen skal innen 2025
være ledende i Norge på innovasjon,
entreprenørskap og bærekraftig
næringsutvikling.»

Bedriftenes hovedoppgave er å skape verdier
og økonomiske resultater innen rammen av
lover og regler i det samfunn de opererer i.
Bærekraftbegrepet handler om at sosiale og
miljømessige hensyn integreres i daglig drift og i
forholdet til næringslivets interessenter. Bærekraft
innebærer altså mer enn å overholde eksisterende
lover og regler.

I Regional Næringsplan for Hordaland 2013-2017
defineres bærekraft slik: «Med bærekraftige
verksemder forstår [vi] verksemder som er
økonomisk levedyktige, tek samfunnsansvar i høve
miljø og som er medvitne sitt sosiale ansvar lokalt
og globalt»

Med næringsutvikling legges det vekt på utvikling
som bygger på nyskaping, entreprenørskap

og innovasjon i samspill mellom næringsliv og
forsknings- og utviklingsmiljøene i regionen.
En forutsetning for dette er et godt fungerende
samarbeid mellom næringsliv, kunnskapsaktørene
og offentlig forvaltning.
Kommunene vil jobbe for å nå hovedmålet gjennom
å utvikle mål og strategier med tilhørende tiltak
relatert til disse fokusområdene:

• Næringslivets rammevilkår
• Fysisk og sosial infrastruktur
• Effektive offentlige tjenester
• Bygge regionalt omdømme
• Utdanning og forskning
• Innovasjon og entreprenørskap

På de neste sidene presenteres fokusområdene
og hvordan det offentlige skal respondere på
utfordringene fra næringslivet i form av mål og
strategier knyttet til det enkelte fokusområde.

Næringslivets rammevilkår
Med næringslivet rammevilkår forstår vi her hvilke
rammevilkår for næringslivet kommunale og
regionale myndigheter kan øve innflytelse over
på nasjonalt og internasjonalt plan. Næringslivet
sier selv at den viktigste rammebetingelsen for
videre vekst og utvikling er forutsigbare politiske
avgjørelser særlig når det gjelder skatt og avgifter.
Imidlertid er det andre forhold utover skatt og
avgifter som løses på et sentralt politisk nivå, som
har grunnleggende betydning for næringslivets
rammevilkår. Samferdselspolitikk og lovgivning
knyttet til for eksempel plan- og bygningslov og
arbeidsmiljølov er viktige rammegivende betingelser
for næringslivet.

Næringslivet har forventninger til at regionale
myndigheter bygger allianser og nettverk hos
sentrale nasjonale og internasjonale myndigheter
for å bidra til at næringslivets rammevilkår i
regionen utvikles på en slik måte at det dannes
grunnlag for vekst og innovasjon. I dette arbeidet er
det et sentralt poeng at de regionale myndighetene
kjenner det regionale næringsliv og deres behov.

Planforslaget legger til grunn at en sentral oppgave
for regionale myndigheter er å fremme regionens
næringslivsinteresser i forhold til sentrale
myndigheter.

I planperioden vil det være spesielt viktig for
kommuner og fylket å ha særlig oppmerksomhet
om følgende:
• Være til stede og følge med der beslutninger tas

hos sentrale myndigheter.
• Koordinerte regionale fremstøt overfor sentrale

myndigheter.

FOKUSOMRÅDER
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Fysisk og sosial infrastruktur
Med Fysisk og sosial infrastruktur forstår vi i denne
sammenheng investeringer i fysiske og sosiale
kapasiteter det offentlige forventes å ha ansvar for i
vår region. (Transport, samferdsel, IKT, areal, kultur,
idrett).

Undersøkelser gjort av næringsforeningene viser
at næringslivet mener en viktig faktor for bedre
konkurranseevne er bedre fysisk infrastruktur som
vei, bane og kollektivtilbud. Videre har næringslivet
i regionen tilkjennegitt at tilgangen på kompetent
arbeidskraft er og vil fortsatt være en utfordring for
mange virksomheter. For å møte dette behovet må
regionen satse på å legge til rette for at regionen
framstår som et attraktivt sted å arbeide, leve og
bo. Her i ligger tilgang til gode bomiljø som betyr
tilrettelegging for boligutbygging, et godt og variert
kulturtilbud og tilgang på fasiliteter til idrett og
annen sosialt orientert aktivitet.

Planforslaget legger til grunn at det er
kommunenes ansvar å tilrettelegge for utbygging
og utvikling av infrastruktur som møter
næringslivets behov både hva gjelder fysisk og
sosial infrastruktur.

I planperioden vil det være spesielt viktig for
kommuner og fylket å ha særlig oppmerksomhet
om følgende:

• Sikre tilstrekkelig utvikling og utbygging av digital
infrastruktur internt i kommunene og regionen,
samt den digitale hovedveien inn og ut av
regionen.

• Bolyst. Skape attraktive kommuner å bo og leve
i, gjennom å etablere gode sentre, et
variert kultur- og idrettstilbud og utvikle gode
boligområder.

• Sikre tilgang på adekvat næringsareal, i tråd
med næringslivets behov og ønsker, samt
avklarte offentlige strategier.

Effektive offentlige tjenester
Med effektive offentlige tjenester mener vi her de
tjenestene næringslivet er avhengig av i den enkelte

kommune og fylkeskommunen. Effektive offentlige
tjenester tar utgangspunkt i næringslivets ståsted,
og har tidligere hatt betegnelsen «næringsvennlig
offentlig sektor». Næringslivet mener forenkling
av plan- og bygningsloven og en effektivisering av
plan- og søknadsprosesser, samt tilrettelegging av
bolig- og næringsareal er viktige forutsetninger for
videre vekst og utvikling i næringslivet.

Næringslivet forventer at regionens offentlige
tjenesteproduksjon må tilfredsstille næringslivets
behov med hensyn på kvalitet, forutsigbarhet og
saksbehandlingstid.

Planforslaget legger til grunn at kommunene
legger til rette for en kunde- og servicevennlig
utvikling av sine tjenester. For regionen betyr dette
en samordning av tjenestetilbudet på tvers av
kommunegrensene, slik at tjenestene blir likeartede
og koordinerte samsvarende med næringslivets
behov.

Med årlige offentlige innkjøp på om lag 400 mrd.
kroner må offentlige anskaffelser brukes som
et strategisk virkemiddel i moderniserings- og
innovasjonsarbeidet. Offentlig sektor kan også være
en viktig pådriver for innovasjon i næringslivet.

Kommunene må aktivt utnytte sin posisjon som
innkjøper for å sikre tilgang på faglært arbeidskraft
i næringslivet.

I planperioden vil det være spesielt viktig for
kommuner og fylket å ha særlig oppmerksomhet
om følgende:

• Sørge for at regionale og nasjonale offentlige
arbeidsplasser etableres i Bergensregionen.

• Forutsigbar, transparent, samordnet og effektiv
saksbehandling.

• En effektiv forvaltning krever moderat håndtering
av tilleggskrav som hemmer næringsutvikling.

• Kommunene og fylkeskommunen må ha et aktivt
forhold til sin rolle som innkjøper.

Med effektive offentlige tjenester
mener vi her de tjenestene
næringslivet er avhengig av
i den enkelte kommune og
fylkeskommunen.
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Bygge regionalt omdømme
Med å bygge et regionalt omdømme mener
vi hvordan det offentlige kan bidra for å gjøre
regionen kjent som et attraktivt sted å drive og
etablere næringsvirksomhet og et attraktivt sted å
jobbe, leve og bo. Næringslivet sier i undersøkelser
blant annet at tilgang på relevant arbeidskraft er
meget viktig for næringslivets konkurransekraft.
Kommunene bør samarbeide om å bygge regionalt
omdømme. Business Region Bergen vil være
kommunenes felles verktøy for denne oppgaven.

Bergensregionen skal være kjent som en attraktiv
region å drive virksomhet i, og en attraktiv region
å leve og bo i. For regionens fremtidige vekst og
innovasjonsevne er det viktig at ny virksomhet
finner sitt tilhold i regionen, det er derfor
nødvendig at kommunene i regionen aktivt tar del
i profileringen av regionens næringsliv og FoU-
miljøer for å bidra til at miljøer utenfor regionen
finner regionen interessant for etableringer.

I planperioden vil det være særlig viktig for
kommuner og fylket å ha spesielt oppmerksomhet
om følgende:

• Arbeide for å tiltrekke seg flere aktører som
genererer arbeidsplasser i regionen.

• Sørge for å nyttiggjøre seg den kompetansen
som finnes ved utdanningsinstitusjonene, samt
tiltrekke mer kompetansearbeidskraft til
regionen.

• Synliggjøre regionens næringsliv i inn- og utland.

Utdanning og forskning
Med utdanning og forskning menes her
utdanningstilbud fra barnehage til doktorgrader
og forskningsaktivitet på universitet, høgskoler og
i instituttsektoren. Næringslivet sier at tilgang på
relevant arbeidskraft er essensielt for den videre
konkurransekraften. Styrking av kompetansemiljøer,
utvikling av mer næringsspesifikke utdanningsløp,
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samt bidra til å forbedre samspillet mellom FoU og
næringsliv er essensielle faktorer for å tilrettelegge
for nyskaping og innovasjon.

Skolen må ha en kvalitet som sikrer at flere
ungdommer er skikket og gjennomfører videre-
gående utdanning. Rådgivning om utdannings-
valg og mulighet for arbeid og lengre utdanning
må inn i skolen på et tidlig tidspunkt. Utdanning,
både yrkesopplæring og utdanning i universitets-
og høgskolesektoren må dimensjoneres opp mot
arbeidslivets behov. Kommunene må samarbeide
med næringslivet og universitets- og høgskole-
sektoren for å skape flere sammenhengende
utdanningsløp fra fagarbeider til master.

Utdanningssektorens betydning for entreprenør-
skap og innovasjon er helt sentral. For regionens
fremtidige konkurransekraft er det av vital
betydning at utdanningssektoren tar et ansvar i
forhold til å tilrettelegge for elever og studenters
muligheter til å utvikle kreativitet, entreprenør-
og innovasjonskompetanse.

Planforslaget legger til grunn at kommunene
utvikler og forvalter et utdanningstilbud som er
tilpasset dagens og morgendagens næringslivs
behov for en bred tilgang på adekvat kompetanse.
Videre legges det til grunn at kommunene aktivt
bidrar til å bygge allianser mellom næringsliv og
FoU-institusjonene slik at næringslivets fremtidige
konkurransekraft videreutvikles fra dagens nivå.

I planperioden vil det være spesielt viktig for
kommuner og fylket å ha særlig oppmerksomhet
om følgende:

• Styrke den næringsrettede forskningen.
• Sørge for å utdanne kandidater som etterspørres

av lokalt næringsliv.
• Styrke elevenes kompetanse i utdanningsvalg.
• Videreutvikle satsingen på faglært utdanning.
• Iverksette tiltak for å sikre et tilstrekkelig antall

lærlingeplasser i privat og offentlig sektor.

Skolen må ha en kvalitet som
sikrer at flere ungdommer
er skikket og gjennomfører
videregående utdanning.
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Innovasjon, entreprenørskap og endring

Med innovasjon, entreprenørskap og endring
forstår vi her hvordan regionen kan få økt trykk
på næringsutvikling som bygger på nyskaping,
entreprenørskap og innovasjon i samspill mellom
næringsliv og forsknings- og utviklingsmiljøene
i regionen. Næringslivet mener kommunene kan
bidra til å forbedre samspillet mellom FoU og
næringsliv i regionen samt legge til rette for økt og
bedre gründerskap og innovasjon.

Bergensregionen har Norges høyeste tetthet
av klyngeorganisasjoner finansiert gjennom
Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet. Dette
betyr at regionen har mange næringsmiljøer
hvor det er identifisert et potensial for effektiv
klyngeutvikling. Effektive klynger kjennetegnes
ved høyt innovasjonspress, kunnskapsdeling og
utnyttelse av felles infrastruktur.

I Bergensregionen skal vi intensivere satsingen
på entreprenørskap og innovasjon for å sikre at
næringslivet og samfunnet er i stand til å møte
fremtidens behov og krav og konkurransen fra
andre nasjonale og internasjonale aktører.

Planforslaget legger til grunn at kommunene
videreutvikler infrastrukturen og

virkemiddelapparatet for entreprenørskap,
innovasjon og kommersialisering, at kommunene
etablerer og videreutvikler gode møteplasser
for gründere og innovatører sammen med FoU-
miljøene, utdanningssektoren og næringslivet,
og at kommunene aktivt jobber for å styrke
kapitaltilgangen til innovasjoner og gründere.

I planperioden vil det være spesielt viktig for
kommuner og fylket å ha særlig oppmerksomhet
om følgende:

• Enhetlig løsning for oppstartshjelp til
nyetablerere og gründere.

• For å sikre kunnskapsdeling og innovasjonspress
må kommunene og fylket arbeide aktivt for å
tilrettelegge for gode klynger i regionen.

• Være en kobler og støttespiller for
næringslivet og FoU-miljøene for å hente
midler fra det offentlige virkemiddelapparatet
og til programsatsinger i regi av nasjonale og
internasjonale myndigheter (som Skattefunn,
OFU/IFU, nærings-PHD, klyngeprogrammene,
SFI, SFF, Horizon 2020 mv).

• Satse enda mer på helse- og omsorgsteknologi,
og stimulere til næringsutvikling i grensesnittet
mellom FoU-miljøene og det offentlige og
næringslivet.
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Effektive klynger kjennetegnes
ved høyt innovasjonspress,
kunnskapsdeling og utnyttelse
av felles infrastruktur.
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5 VEDLEGG

Vedlegget inneholder definisjoner av næringsinndelingen. Denne definisjonen er basert på Statistisk
sentralbyrås strukturstatistikk og Menon Business Economics næringsinndeling, og er utdrag av
næringsanalysen Menon gjorde i forkant av arbeidet med Strategisk næringsplan.

Ved siden av beskrivelse av hver næring som blir presentert i kapitlene 1 til 3, inneholder vedlegget også
tallmateriell for hver næring og næringenes egne vurderinger av utfordringer og viktigste satsinger
fremover.
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NÆRINGSINNDELING
Næringsinndelingen er basert på Statistisk sentralbyrås strukturstatistikk og Menon Business Economics
næringsinndeling. Tabellen under gir en kort oversikt over hver næring, mer informasjon følger i resten av
vedlegget.

Næring Beskrivelse

Olje og gass Aktiviteter knyttet til utvinning av olje og gass slik som bore- og brønntjenester,
feltutvikling (subsea og topside), geologi og seismikk, drifts- og vedlikeholdstjenester
og nedstrømsaktiviteter som raffinerier og rørtransport. Maritime offshoreaktiviteter.
Olje- og gassutvinning (i Hordaland omfatter dette i all hovedsak Statoil).

Fornybar energi Distribusjon og handel med kraft, produksjon av fornybar energi, avfallshåndtering
og resirkulering, rensing av fraksjoner og overvåkning av miljøet, samt leverandører
av teknologi og rådgivning rettet mot sektoren.

Maritim Rederivirksomhet, det vil si eierskap og operasjon av skip og andre flytende enheter,
samt design, bygging og leveranser av spesialiserte tjenester og utstyr til rederier.
Deepsea shipping, havne- og logistikktjenester, nærskipsfart, skipsutstyr, skipsverft.

Marin Fiskeri, fiskeoppdrett og bearbeiding og eksport av sjømat, samt leverandører av
utstyr og tjenester til de ulike delene av verdikjeden.

Bygg og anlegg Produksjons- og handelsbedrifter som leverer varer til byggenæringen, utførende,
arkitekter og rådgivere, utleie av maskiner og utstyr og eiendomsselskaper, både de
som drifter og forvalter eiendommer og de som driver salg og utleie.

Handel Alle grossister, agenter og detaljhandelsbedrifter uavhengig av bransje, rettet mot
både forbrukere og næringsliv.

Kunnskapstjenester Teknologisk, økonomisk, juridisk, administrativ og markedsmessig konsulent- og
rådgivningstjenester, til alle typer næringer og til offentlig forvaltning.

Finans Bank, forsikring, forvaltning, finansiell rådgivning, markedsplasser og infrastruktur,
kredittforetak og inkasso samt finansiell kommunikasjon og IT.

Helse Diagnose og behandling, private pleie- og behandlingsinstitusjoner engros- og de-
taljhandel med helseprodukter og varer, forskningsinstitusjoner, biotek og medtek,
life science, samt veterinærtjenester. Offentlige sykehus er ikke inkludert

IKT og media Salg av utstyr og tjenester tilknyttet tele-, audio- og video-, trådløs-, satellitt- og
kabelbasert telekommunikasjon, kringkasting og produksjon av fjernsyn og radio,
utgivelse og trykking av aviser, blader og bøker, grafiske tjenester og medie-
formidling. Samt utviklere, selgere og leverandører av IT-produkter og tjenester.
Designvirksomhet i hele bredden av designfaget – fra industridesign, interaksjon,
møbel, tjenestedesign, grafisk og andre designretninger.

Teknologisk industri Teknologiindustri omfatter et stort antall industribedrifter med et bredt nærings-
fokus. Vi gir dem fellesbetegnelsen «teknologi» fordi de produserer varer som inne-
holder teknologiske komponenter. Dette skiller dem fra prosessindustrien. Bedrifter
med hovedfokus rettet mot maritim og offshore olje og gass er ikke inkludert her.

Prosessindustri Metall-, kjemisk-, miljøteknologi-, papir- og farmasøytisk industri.

Næringsmiddelindustri Næringsmiddelindustri består av bedrifter som produserer kjøtt og kjøttvarer, fisk
og fiskevarer, dyrefôr, mineralvarer, iskrem, øl, mineralvann og andre næringsmidler,
blant annet gjennom foredling av jordbruksprodukter.

Reiseliv Alle typer bedrifter som leverer tjenester til mennesker på reise, det vil si opplev-
elses-, overnattings-, serverings-, transport- og formidlingsbedrifter.

Kunst og kultur Virksomhet knyttet til film, video, foto, kulturarv, kunsthåndverk, musikk og annen
kunstnerisk virksomhet.

Utdanning All form for universitets- og høyskoleutdannelser.

Forskning Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap, teknikk, samfunnsvitenskap og
humanistiske fag. Offentlige forskningsforetak er ikke inkludert i tallgjengivelser.

Offentlig sektor All form for offentlig virksomhet organisert i offentlig sektor.
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I det etterfølgende vil ambisjoner og målformu-
leringer for enkeltnæringer bli presentert. Disse er
utarbeidet av den enkelte nærings ulike interesse
og/eller klyngeorganisasjoner.

Bergensregionen har en rekke viktige nærings-
organisasjoner som arbeider for og fremmer ulike
næringers interesser både opinionsmessig og
politisk. Enkelte av disse organisasjonene omtales
som nettverksorganisasjoner, andre definerer
seg som klyngeorganisasjoner, mens atter andre
er definert som klyngeorganisasjoner gjennom
Innovasjon Norges klyngeprogram.

Nettverksorganisasjonene er Bergen Reiselivs-
lag, Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum Bergens-
regionen, HOG Energi, Design Region Bergen, Media
Region Bergen, Utdanning i Bergen. En klynge-
organisasjon foreløpig utenfor Innovasjon Norges
innovasjonsprogram er Seafood Innovation Cluster.
Klyngeorganisasjonene som inngår i Innovasjon
Norges klyngeprogram listes i eget avsnitt under.

Energi
Energi består av utvinning av olje og gass, olje-
og gass-relatert næringsvirksomhet, produksjon
og distribusjon av energi fra fornybare kilder samt
fornybarrelatert næringsvirksomhet.

Olje og gass
Antall sysselsatte: 32 000
Verdiskaping: 40 000 000 000
Verdiskaping pr. ansatt: 1 250 000
Vekst 2004-12: 92 %

Bergensregionen har en sentral rolle i
energinæringen nasjonalt og internasjonalt. I mer
enn 40 år har lokale bedrifter og leverandører
bygget opp unik kompetanse som plasserer
miljøene blant de beste i verden. Næringen har også
tett samarbeid og relasjoner til maritim næring.
Mange leverandører leverer produkter og tjenester
til begge næringene.

Kompetansen knytter seg i første rekke til
produksjon, drift og vedlikehold av installasjoner
på land, offshore og på havbunnen. Regionen har
spesielt sterk kompetanse innenfor undervanns-
teknologi inklusive prosessutstyr for behandling
av olje og gass på havbunnen, operasjoner av
fartøy og flytende boreenheter, økt oljeutvinning,
instrumentering og havmiljø.

Hordaland er Norges største ilandføringsfylke. Olje
og gass skal ilandføres på Mongstad, Sture og
Kollsnes også de neste femti årene. Baseaktiviteten
i regionen er voksende og CCB-basen og Mongstad-
basen vil ytterligere spesialiseres innen henholdsvis
subsea og forsyning.

Etterspørselen etter tjenester knyttet til service
og oppgradering av undervanns produksjonsut-
styr har vokst betydelig de siste årene og denne
veksten ser ut til å fortsette de nærmeste årene.
Dette har bidratt til en positiv utvikling av aktivi-
teten på Ågotnes. Dette gir også ringvirkninger i
regionen forøvrig. Ågotnes er verdens største base
for vedlikehold og service av undervannsutstyr. I
Sunnhordland har fabrikasjonsmiljøet i mange år
vært en viktig leverandør av nybygg på norsk
sokkel. De maritime tradisjonene i regionen er
også sterke med flere ledende offshorerederier
og riggoperatører.

Næringen er syklisk ved at aktivitetsnivået har
variert til dels betydelig i ulike tidsrom og som
oftest styrt av utviklingen i oljeprisen. Industrien
både i Norge og internasjonalt har opplevd en
betydelig kostnadsøkning de siste årene og dette
har ledet frem til at både olje- og gasselskapene
samt leverandørindustrien er nødt til å finne nye
løsninger som reduserer kostnadene. Dette er en
utvikling som i liten grad har vært styrt av endringer
i oljeprisen. De nærmeste årene vil derfor bransjen
oppleve noe redusert aktivitet siden oljeselskapene
utsetter og reduserer omfanget av tidligere
planlagte aktiviteter. I det lange løp legges det til
grunn at aktiviteten både nasjonalt og globalt vil
være betydelig og drevet av et økende energibehov
der olje og gass fremdeles vil utgjøre en stor andel.

Det er viktig å sikre en konkurransedyktig næring,
det er ikke bare de større lokomotivbedriftene som
vil påvirkes av utviklingen, også SMB-segmentet er
særlig utsatt. De små og mellomstore bedriftene er
viktige drivkrefter for innovasjon. Økt oppmerksom-
het på denne delen av leverandørmiljøet er viktig for
fremtidig verdiskaping. SMB-segmentet har gode
forutsetninger for i sterkere grad å bidra til olje-
selskapenes satsinger innenfor effektive subsea-
løsninger, standardiserte løsninger, økt utvinning,
effektiv produksjon og utslippsreduksjoner med
innovative løsninger.

Det er viktig for regionen at Statoil videreutvikler
sentrale forretningsområder som er lokalisert her.
Som ny aktør i Bergen representerer Wintershall sin
virksomhet en viktig plattform for økt aktivitet fra
Bergen. Skal sentrale aktører utvikle virksomheten
sin i regionen, er tilgang på kompetanse og
gunstige rammevilkår helt nødvendig.

UPTIME Centre of Competence ble etablert i
2012 som et resultat av at aktørene i industri,
forskning og utdanning gikk sammen for å skape en
uavhengig aktør. Senterets formål er å videreutvikle
drift og vedlikehold gjennom innovasjonsprosjekter
og kompetansetiltak - samt arrangere
møtepunkter.

NÆRINGSBESKRIVELSER
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Fornybar energi
Antall sysselsatte: 4 000
Verdiskaping: 7 300 000 000
Verdiskaping pr. ansatt: 1 826 000

Næringsvirksomhet knyttet til fornybar sektor
i Bergensregionen er først og fremst knyttet til
BKKs virksomhet innenfor vannkraftproduksjon,
distribusjon og salg av kraft. Det er i dag liten eller
ingen næringsvirksomhet i regionen knyttet til nye
fornybare energikilder som vind inklusive havvind,
bølger, tidevann, geotermisk, sol og bio. Det er
videre en begrenset aktivitet knyttet til havvind,
men denne næringen har ikke maktet å utvikle seg i
særlig grad de siste årene.

Det foregår utstrakt forskning og utvikling
innenfor havvind i regi av Christian Michelsen
Research (CMR), Uni Research og Universitetet
i Bergen i regionen. Det gjenstår å se om
denne forskningsaktiviteten kan stimulere til
næringsutvikling i bransjen. I tillegg er det også
tilsvarende forskningsprogrammer både på
geotermisk energi og CO2-lagring i regionen. Også
her gjenstår det å se om slik forskningsvirksomhet
kan stimulere til innovasjon, nyskaping og
etablering av betydelig næringsvirksomhet knyttet
til fornybar energi.

Alle globale prognoser knyttet til fremtidig
energibruk viser at andelen fornybar energi vil øke
betydelig i de nærmeste ti-årene. Dette impliserer
økt etterspørsel av produkter og tjenester relatert
til slik økt utbygging av fornybar energi.

Bergensregionens potensial som aktør i dette
bildet må ta utgangspunkt i produkter og tjenester
der vi har spesielle forutsetninger for å lykkes
internasjonalt. Det er i den sammenheng naturlig
å rette fokus mot energi fra havet i form av
havvind, bølger og tidevann der vi gjennom vår
kompetanse fra offshore olje og gass samt sterke
forskningsmiljøer, bør ha gode forutsetninger for å
lykkes. Men produksjon av energi fra disse kildene
er sterkt avhengig av subsidier siden dagens
løsninger er umodne og gir for høy energikost. Skal
man lykkes innenfor dette feltet er man avhengig
av næringsaktører og investorer med risikovilje,
betydelig finansiell løfteevne, et langsiktig
perspektiv og tro på at det er mulig å skape
lønnsom næringsvirksomhet.

Fornybarsatsingen i regionen bør intensiveres.
Energisikkerhet er viktig for regionen, i denne
sammenhengen er det viktig at et solid kraftnett
bygges ut. Våre forskningsmiljøer besitter en unik
kompetanse innenfor blant annet geotermisk
energi, offshore havvind, bruk av hydrogen,
brenselcelleteknologi.

I tillegg har regionen industrielle aktører som
er aktive pådrivere innen utvikling av maritim
miljøteknologi. Det er viktig for fremtidig utvikling
at prosjekter fra disse miljøene realiseres.

Mongstad har fått en helt sentral rolle i å
redusere utslipp av klimagasser. Det er viktig
for regionen at Teknologisenteret på Mongstad
(TCM) videreutvikles og at regjeringen viderefører
arbeidet. Forskningsmiljøene i hele landet, særlig
Universitetet i Bergen, Uni Research og CMR må
inkluderes sterkere i denne utviklingen.
HOG Energi jobber for å styrke Bergensregionen
som en ledende energiregion og som
målsetning å etablere et tettere og forpliktende
samarbeid mellom næringsaktører, FoU- og
utdanningsinstitusjoner samt det politiske miljøet i
Hordaland for å:
1. Øke innovasjon og nyskaping i bedriftene
2. Styrke finansieringen av FoU-miljøene
3. Styrke videreutviklingen av utdanningstilbud i

regionen
4. Sikre at regionen bidrar til fremtidens

energiløsninger
5. Styrke kommersialiseringen av ny teknologi

Maritim
Antall sysselsatte: 12 500
Verdiskaping: 20 000 000 000
Verdiskaping pr. ansatt: 1 600 000
Vekst 2004-12: 92 %

I tallene angitt over er olje- og gassvirksomhet
inkludert.

Bergensregionen er en av de ledende
skipsfartsregionene i Norden og består av aktører
i hele verdikjeden fra rederier, verft samt tjeneste-
og utstyrsleverandører. I tillegg ligger Sjøforsvarets
hovedbase og hovedkvarter i Bergen.

Bergensregionen har særskilte komparative fortrinn
gjennom bred kompetanse innenfor maritim
økonomi og finans, maritim ledelse samt operasjon
og teknisk drift.

Bergensregionens fortrinn er den kompetansen
som forvaltes i en komplett maritim klynge,
med konkurransedyktige bedrifter i alle deler av
den maritime verdikjeden. Næringsklyngen er
kunnskapsbasert og fokuserer på langsiktighet,
teknologisk utvikling og spesialisering, såkalt
industriell shipping. Med en total flåte på over 1
000 skip, har rederiene i regionen fortsatt en viktig
rolle som nav i det maritime miljøet. Spesielt med
deres ledende kompetanse på drift, operasjon og
kommersiell kontroll fra Bergen.

Maritim sektor er svært kapitalintensiv og
konkurrerer i et internasjonalt marked, men Norge
er likevel verdens femte største skipsfartsnasjon,
hovedsakelig takket være miljøet langs
vestlandskysten. Samspillet mellom sjøfolk,
rederier, skipsbyggere, utstyrsprodusenter og
tjenesteytere gjør norsk maritim næring til en av de
ledende i verden, med synergier mot næringer som
fiskeri, IKT, finans og olje og gass.
Næringen har gjennom flere år opplevd svakere
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etterspørsel, noe som har resultert i svake
økonomiske resultater. Lavere etterspørsel og
tilførsel av ny moderne kapasitet i markedet gir rom
for sanering av gamle skip.

Verdens behov for transport vil imidlertid øke. 90
prosent av all transport går i dag på kjøl. Skipsfart
er den mest miljøvennlige form for transport av
store volum over større avstander. For videre
bærekraftig vekst er det helt nødvendig å ha fokus
på utvikling og bruk av miljøvennlige løsninger.

Et særtrekk ved maritim virksomhet er at den ikke
er basert på naturressurser, men utelukkende
på menneskelig kompetanse. Skal den maritime
næringen i landet og regionen opprettholde sin
meget sterke internasjonale posisjon, er man
nødt til å styrke de maritime kunnskaps- og
utdanningsmiljøene i regionen.

En stor utfordring for den maritime næringen
i regionen er samarbeidet mellom bedriftene.
Næringen må både bli flinkere til å samarbeide
internt og sammen med andre næringer.

For å møte utviklingen fremover har næringen satt
fokus på følgende områder:

1. Vi skal sammen med våre alliansepartnere få
frem klyngens betydning for Norge og regionen,
og sørge for konkurransedyktige
rammebetingelser.

2. Bergensregionen skal styrke sin posisjon og
utviklingsmuligheter ved å:

• Profilere og synliggjøre næringens sterke
posisjon nasjonalt og internasjonalt.

• Styrke samarbeidet innad i næringsklyngen.
• Videreutvikle infrastruktur som er av betydning

for maritim sektor.

3. Bergensregionen skal ha maritime utdannings-,
forsknings- og utviklingsmiljø på høyt
internasjonalt nivå

• Gjennom samarbeid mellom sterke næringer,
forskning, utdanning og myndigheter skal vi
videreutvikle regionen til å være et nasjonalt og
internasjonalt kompetansesenter innen drift,
vedlikehold og operasjon.

• Etablere et maritimt ”universitet” med relevant
forskning og utdanning.

• Markedsføre og synliggjøre maritim
næringsutdanningstilbud og karriereveier.

• Etablere konkrete samarbeidsprosjekter med
FoU-miljøene.

4. Næringen i regionen skal ta en ledende posisjon i
utvikling og bruk av miljøvennlige løsninger.

• Gjennom samarbeid med FoU skal nye
miljøvennlige løsninger iverksettes.

• Fokus på å få mer gods fra vei til sjø.

Klyngesamarbeid innen gassdrift av skip for å ta en
posisjon for de behov og mulighetene som finnes
for hele verdikjede innen LNG i regionen.

Marin
Antall sysselsatte: 2 800
Verdiskaping: 4 400 000 000
Verdiskaping pr. ansatt: 1 574 000
Vekst 2004-12: 106 %

Bergensregionen er internasjonalt tyngdepunkt
innenfor marin næring med globale verdikjeder og
globalt ledende kunnskapsmiljøer. Regionen har
et komplett ressursgrunnlag innenfor havbruk,
fiskeri, foredling, salg og bærekraftig marin
ressursforvaltning. Den sentrale plasseringen
i forhold til markedet og kompetansemiljøene
bidrar til å gjøre regionen og Vestlandet til en
leverandør av sjømat med stor betydning for global
matsikkerhet.

Norge har en betydelig posisjon globalt innen
marin forskning, næring og forvaltning. Det
marine næringslivet i Bergensregionen er blant
Norges mest komplette næringer, sammen med
maritim virksomhet og offshorevirksomhet.
Norge er verdens nest største eksportør av
sjømat, og verdens største produsent av laks
og ørret. Marin næring er en av Norges mest
komplette og fremste eksportnæringer, med stor
verdiskaping for regionen. Bergensregionen leder
kunnskapsutviklingen på mange marine felter.
Strategisk næringsplan gir viktige anbefalinger
for hvordan vi bør prioritere for å kunne innfri
næringsmessige og politiske mål for marin sektor
med stor betydning for regional og nasjonal
verdiskaping.

Klimaendringer og forsyningssituasjonen av mat
og energi i forhold til befolkningsvekst, gir store
utfordringer for verdenssamfunnet. Ifølge verdens
matvareorganisasjon vil sjømat spille en større rolle
når alle muligheter til matproduksjon må tas i bruk.

Samtidig må veksten skje på en bærekraftig
måte for å sikre langsiktig utvikling og vekst.
Selv om norsk fiskeri- og havbruksforvaltning er
verdensledende, må regionale utfordringer løses.

Det er all grunn til å tro at utviklingen av marin
sektor blir mer kunnskapsintensiv og Bergens-
regionen kan spille en betydelig rolle med vår
kunnskapsbase for bruk og vern av de marine
ressursene. Offentlig regulering kan både fremme
og begrense verdiskaping og innovasjon i nærings-
livet. God kunnskapsbasert forvaltning er en forut-
setning for god næringsutvikling. Globalisering er
og en viktig drivkraft for økt kunnskapsutveksling
og innovasjon.

Marin sektor er en internasjonal og kunnskaps-
intensiv næring som har behov for å rekruttere
kompetent personell og sikre høy kompetanse i
alle deler av sektoren. De som utdannes i dag og i
morgen er de som skal bringe den marine næringen
videre og som skal løse fremtidige utfordringer.
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Bergensregionen må fremstå som attraktiv for de
beste talentene og utdanne og rekruttere på topp
internasjonalt nivå. På den måten kan næringen
skape et varig konkurransefortrinn ved å lede den
marine kunnskapsutviklingen av marin sektor.

Næringen skal fremover spesielt arbeide med
følgende tema:

1. Styrke Bergensregionen som en global marin
kompetanseregion.

• Synliggjøre og markedsføre regionen som et
globalt kompetansesenter for marine næringer.

• Styrke samfunnsaksepten for næringens
betydning og rolle i global matsikkerhet,
verdiskaping og fremtid.

• Styrke og videreutvikle marine kunnskapsbaserte
næringsklynger som kan øke innovasjon,
konkurransekraft og attraktivitet til regionen.

2. Etablere marin utdanning i verdenstoppen
og sikre relevant og kompetent arbeidskraft til
forskning, næring og forvaltning.

• Øke talentattraktiviteten til marin utdanning og
jobb i regionen.

• Øke samarbeidet på kompetanseutvikling
mellom næring, videregående skoler, universitet,
høyskoler og forskningsinstitusjoner.

• Etablere en internasjonal og fremtidsrettet marin
utdanning med base i Bergen.

• I samarbeid mellom næring, høgskoler og
universitet, utvikle etterutdanningstilbud spesielt
tilpasset næringen.

3. Være fremst på bærekraftig utvikling av marin
næring.

• Være fremst på innovasjon og bærekraftig
forvaltning, høsting og lønnsom produksjon av
sjømat

• Den regionale samfunnsstrukturen med
etablert infrastruktur og samarbeidsrelasjoner
mellom næring, forskning og forvaltning er et
konkurransefortrinn som må bevares.

• Mer forutsigbare rammevilkår for næringen og
tilrettelegging av areal på land og sjø for videre
vekst.

• Stimulere til fylkes- og kommuneovergripende
samarbeid om akvakulturforvaltning, marin
næringsutvikling og kystsoneplanlegging.

Reiseliv
Antall sysselsatte: 9 500
Verdiskaping: 4 000 000 000
Verdiskaping pr. ansatt: 415 000
Vekst 2004-12: 80 %

Bergensregionen er kjent som en attraktiv region
for opplevelser, kultur og reiseliv og er den viktigste
innfallsporten til fjordene. Sektoren sysselsetter
ca 10 000 personer i fylket og omsetter for over 10
milliarder kroner.

Regionen innbyr til flotte reiseopplevelser i
en variert natur og har fagmiljøer som styrker
regionens ståsted som møteplass for konferanser,
kongresser og messer. Regionen har et tilhørende
rikt kulturliv og byr på varierte idrettsopplevelser
som også trekker besøkende til regionen.
Næringens nasjonale ekspertsenter for reiseliv,
NCE Tourism Fjord Norway, er sentralt i næringens
arbeid med regionens omdømme.

Næringen arbeider med en større regional
organisering av reisemålsselskap for å styrke
slagkraften i markedsføring og produktutvikling.
Den er også inne i en fase med store investeringer
i nye hoteller og infrastruktur. Blant de viktigste
utfordringene for næringen er bedre infrastruktur
for tilkomst til regionen og et større mangfold
av arenaer for å skate og utøve kultur- og
idrettsopplevelser.

Internasjonale trender viser økt fokus på opp-
levelser i byregioner og en rekke destinasjons-
alternativ internasjonalt setter kultur i fokus for
utvikling av både reiseliv, identitetsbygging og
næringsliv for øvrig. I regjeringens handlingsplan
for reiselivet fokuseres det på omdømmesatsing
og operativ markedsføring.

Bergensregionen har et unikt fortrinn i sitt
mangfold av aktive natur- og kulturopplevelser
som man kan bygge videre på for å utvikle nye,
spennende produkter. Det ligger også et stort
potensial i å benytte tidsvinduet for Festspillene og
andre store festivaler til andre aktiviteter.

De siste årene har Bergen både mistet og fått
utvidet tilbudet med sentrale fergeruter til utlandet.
Det er en sterk vekst i flyreisene over hele Europa,
og antall innreiser fra utlandet til hele regionen over
Bergen Lufthavn øker raskt med nye flyruter

Det er videre en trend med kortere ferie og såkalte
«city breaks» hvor regionen må posisjonere seg
med nye produkter som møter dette behovet.
Destinasjoner med en flyreise inntil 2,5 timer
fra Bergen har i den sammenheng det største
potensialet.

Næringen er opptatt av å få de samme ramme-
betingelser som andre destinasjoner i Europa.
Sektoren er personalintensiv, noe som gjør fast-
settelse av skatter, avgifter og kompetanse-
bygging til sentrale rammevilkår for næringen.
I tillegg ser næringen på estetikk, design,
informasjon, tilgjengelighet, skilting, åpningtider
skjenketider, offentlige servicetilbud, generelle
fellesgoder og offentlige kollektivtilbud som
betydningsfullt for å støtte en positiv utvikling
av næringen.
Reiselivsnæringen har som målsetting å gjøre
Bergensregionen til Nordens mest spennende
region for reiselivsbaserte kultur- og naturopp-
levelser. For å nå målsettingen har næringen pekt
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Innen FoU-næringen har
Bergen sin styrke innen
de marine og maritime
fagfeltene.
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på følgende strategier som viktige i årene som
kommer:

1. Samarbeide om å utvikle flere kultur- og
arrangementsarenaer og gode opplevelses-,
kultur- og reiselivsprodukter med utgangspunkt i
regionens mange fortrinn

2. Sikre optimal tilgjengelighet til og fra regionen
(vei, båt, bane og fly)

3. Styrke Bergensregionens attraktivitet som
møte-, kongress-, messe- og arrangementssted

4. Styrke regionens posisjon som innfallsport til
Fjord-Norge og kystopplevelsene i regionen

5. Styrke posisjonen som kulturby ytterligere
6. Forsterke konkurransekraften ved økt

markedsinnsats nasjonalt og internasjonalt
gjennom økt samspill mellom aktørene innen
næringen

7.  Sikre kompetansemiljøer, FoU-miljøer og
offentlige støtteordninger for videreutvikling av
næringen

8. Forsterke den regionale samhandlingen og
samarbeidet mellom alle reiselivsaktørene i
regionen

IKT, media og design
Antall sysselsatte: 9 000
Verdiskaping: 8 200 000 000
Verdiskaping pr. ansatt: 903 000
Vekst 2004-12: 50 %
Bergen har et mangfold av sunne virksomheter
innen kommunikasjonsnæringene IKT, media og
design. Bergen er base for globale teknologi-
selskaper, nasjonale kringkastere, regionale medie-

hus, lokale aviser, en rekke nisjepublikasjoner og et
antall spennende små og mellomstore selskaper.
I tillegg har Bergen et sterkt designmiljø og en
rekke konsulentselskaper innen IKT-feltet som
samhandler med resten av næringen.

Næringen har vist sterk evne til å utvikle nye
virksomheter som over tid har tatt internasjonale
posisjoner. Næringen jobber også aktivt med å
videreutvikle egne sektorer gjennom prosjekter
som NCE Media og DesignArena.

Et signalprosjekt som vil få stor betydning er
etableringen av nærings- og kunnskapsparken
Media City Bergen der TV2, NRK Hordaland,
Bergens Tidende, Bergensavisen, Vizrt og
Universitetet i Bergen skal samlokaliseres i
Lars Hilles gate 30. Også bedrifter fra SMB-
segmentet og leverandørindustrien inviteres inn i
samlokaliseringen. Aktørene ønsker å etablere et
veksthus for gründere, en medialab for forskning
og utvikling samt et besøkssenter for profilering og
rekruttering til næringen.

Regionen har noen store lokomotiv som er viktige å
beholde. For denne næringen er det viktig at TV2s
hovedkontor fremdeles blir i Bergen. Det er også
viktig å stimulere til å legge til rette for at flere
store virksomheter etablerer seg i regionen.

Mediemarkedet endrer seg dramatisk gjennom den
pågående digitaliseringen. Dette er en endring som
innebærer nye brukervaner, nye konkurrenter, ny
teknologi, nye produkter, behov for ny kompetanse,
nye forretningsmodeller og nye måter å organisere
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virksomheten på for mediene. For designbransjen
er også digital kompetanse blitt avgjørende og IKT
jobber til enhver tid med de siste nyvinningene på
teknologifronten.

For alle delene av næringen er derfor evnen til å
omstille seg avgjørende for å lykkes. I Bergen har
dette skapt satsingsvilje og et sterkt fokus på
innovasjon og samhandling. Ved å utnytte dette
momentet og legge til rette for ytterligere utvikling,
vil bransjen kunne styrke seg og ta nye posisjoner
både nasjonalt og internasjonalt som et innovativt
sentrum for media, design og teknologiutvikling.

Digital infrastruktur er blitt en rammebetingelse
for fremtidig næringsutvikling, enten utsnittet er
lokalt, regionalt eller nasjonalt. Den digitale og
grenseløse virkeligheten øker også utviklingstakten
i mange sektorer.  Det «disruptive» klimaet i den
digitale økonomien er en trussel for verdikjeder
og næringsklynger som mangler tilgang til
kompetanse, infrastruktur - eller evne til endring.
Regionen må jobbe for å styrke rammebetingelsene
på digital infrastruktur, som kan være et vesentlig
bidrag til innovasjon og kompetanse- og
næringsutvikling.

Design Region Bergen gjennom DesignArena
samler bedrifter fra designnæring og annet
næringsliv for å styrke de beste strategiske
designbrukerne og -leverandørene, blant annet
gjennom utviklingen av en egen masterutdannelse
i design thinking, tilbudt i samarbeid mellom KHiB,
HiB og NHH. Klyngeprosjektet har en målsetning
om å gjøre Bergen til Nordens hovedstad for

designdrevet innovasjon, og vil gjøre det selvfølgelig
for regionens næringsliv å bruke designkompetanse
på lik linje med økonomi- og teknologikompetanse i
alle sine utviklingsprosjekter.

Næringen målsetter å skape et internasjonalt
ledende miljø for innovasjons- og
kunnskapsutvikling innenfor medie-, design- og
teknologifeltet. For å nå målsettingen har næringen
pekt ut følgende strategier:

1. Beholde og styrke tilstedeværelsen av de store
virksomhetene i regionen.

2. Utvikle Media City Bergen som en synlig og vital
hub i en bredt sammensatt medieklynge som har
ringvirkninger til design- og IKT-sektoren.

3. Styrke samhandlingen gjennom en aktiv
satsing på klyngeutvikling, samarbeidsarenaer
og møteplasser for næringen.

• Styrke samhandlingen mellom gründere, SMB-
segmentet og de ledende selskapene

• Etablere klyngeprosjekt på internasjonalt nivå
innenfor media, bygget på NCE Media

• Etablere en sterk designklynge basert på
Designarena

• Etablere et klyngeprosjekt for IKT
• Videreutvikle en sterk designklynge basert på

Designarena med mål om NCE-status

4. Styrke kunnskapssamarbeidet
• Etablere og styrke spesialiserte utdanningsløp på

bachelor- og masternivå
• Styrke samhandlingen mellom bransjen og

forskningsmiljøene

42 av 226



30 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

5. Utvikle infrastruktur for innovasjon og
entreprenørskap

• Utvikle tilbud som veksthus for gründere og laber
for testing, forskning og utvikling

• Systematisere og skreddersy tilbudene fra
regionale innovasjons- og utviklingsaktører

6. Øke kapitaltilførsel og bedre rammevilkår
• Tilføre spesielt nye selskaper mer risikovillig

kapital
• Jobbe for å sikre mediene gode og oppdaterte

rammevilkår

7.  Styrke samarbeidet med andre næringer
• Styrke samarbeid innenfor spesifikke

kompetanseområder som går på tvers
av næringen, for eksempel design og
visualiseringsteknologier

• Jobbe aktivt med erfaringsutveksling mellom
klynger

8. Næringen skal styrkes gjennom posisjonering,
markedsføring og økt nasjonalt og internasjonalt
fokus

• Etablere ordninger for å dra nytte av den
internasjonale erfaringen bransjene selv og
andre næringer i regionen har

• Markedsføre og posisjonere seg i det regionale,
nasjonale og internasjonale markedet

• Tenke nytt og innovativt om nye internasjonale

markeder for nye selskaper
• Utnytte store lokale begivenheter til

markedsføringen av næringen nasjonalt og
internasjonalt

9. Arbeide for å sikre regionens og næringens
digitale konkurransevilkår nasjonalt og
internasjonalt.

• Styrke tilgang til digital infrastruktur både i
kommersielle og ikke-kommersielle backbone-
nett, og etablere økt redundans og direktelinjer
til kontinentet.

Kunnskapstjenester
Antall sysselsatte: 17 000
Verdiskaping: 15 500 000 000
Verdiskaping pr. ansatt: 898 000
Vekst 2004-12: 188 %

Kunnskapstjenester består av teknologisk,
økonomisk, juridisk, administrativ og
markedsmessig konsulent- og rådgivningstjenester
til alle typer næringer og til offentlig forvaltning.
Både i Bergensregionen og i Hordaland er næringen
svært bred. I Hordaland har næringen gjennomgått
en betydelig vekst og er i dag nesten tre ganger så
stor som den var i 2004.

En del av veksten i denne næringen er naturlig
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å se i sammenheng med utviklingen i de største
næringene i regionen. En ikke ubetydelig andel
av denne næringen har spesialisert seg på
teknologisk, økonomisk og juridisk rådgivning
til eksempelvis olje- og gassrelatert virksomhet
og maritim virksomhet. Denne spesialiseringen
knyttet til hele eller deler av havnæringene er
også gjeldende for finansmiljøet i regionen. Store
konsern og organisasjoner er de største brukerne
av spesialiserte kunnskapstjenester.

Kunnskapsaktørene spiller en nøkkelrolle for
utvikling og spredning av kunnskap og dermed
for innovasjon, produktivitet og vekst. Store,
spesialiserte kunnskapsaktører er viktig for å
betjene hovedkontorfunksjoner og kan spille
en nøkkelrolle for internasjonale selskapers
etablering i regionen. Det er dermed en
gjensidig avhengighet mellom eiermiljøer og
store selskapers hovedkontorfunksjoner på
den ene siden og kunnskapstjenester på den
annen. Kunnskapstjenester er svært viktig for
å løfte profesjonalitet og kunnskapsspredning i
næringsmiljøer.

I Bergensregionen er det flere store advokat-,
revisjons- og konsulentselskaper som har sin
nasjonale spesialkompetanse innen blant annet
havbruk og shipping lokalisert i Bergen.

Markedsutsiktene for kunnskapstjenester styres av
noen underliggende drivere som forventes å være
tilstede på både kort og lang sikt. Økt kompleksitet
i næringsliv og forvaltning skaper et økende behov
for problemløsningsaktiviteter. På samme måte
skaper økt formalisering og profesjonalisering
i næringsliv og forvaltning større behov for
kunnskapstjenester.

Finans
Antall sysselsatte: 6 200
Verdiskaping: 13 500 000 000
Verdiskaping pr. ansatt: 2 180 000
Vekst 2004-12: 164 %

Finansnæringen er kritisk infrastruktur for
næringslivet og er en forutsetning for investeringer,
innovasjon og vekst for hele næringslivet
i Bergensregionen. På samme måte som
kunnskapsnæringene, spiller næringen en viktig
rolle for å betjene hovedkontorfunksjoner i større
selskaper og konserner i regionen. Med unntak
av olje- og gassrelaterte virksomheter, er Bergen
Vestlandets hovedstad for finansielle tjenester.
Sparebanken Vest og forsikringsselskapene
DNB Livsforsikring og Nordea Liv Norge er
omsetningsmessig tre betydelige aktører i
regionen, ikke bare i egen næring, men også i
næringslivet generelt.
Finansnæringen i Bergensregionen er i dag to og
en halv gang så stor som den var i 2004. En av
forklaringene på dette er den betydelige veksten i

realøkonomien, som har sin direkte konsekvens i
vekst i finansnæringen. I Bergensregionen spesielt
er det også naturlig å tilskrive noe av veksten til den
positive utviklingen i havnæringene som er viktig for
finansmiljøet i regionen.

Finansnæringen i Bergensregionen har
primært et lokalt og regionalt fokus og har en
viktig infrastrukturell rolle for næringslivet i
Bergensregionen spesielt og Vestlandet generelt.
Innen forsikring har aktørene i regionen i større
grad en nasjonal rolle. Regionen mangler imidlertid
tydelige finansielle aktører som gir næringslivet
tilgang på egenkapital. Dette i motsetning til
Stavanger- og Osloregionen.

Forskning
Antall sysselsatte: 3 174
FoU-utgifter: 5 200 000 000
FoU-utgifter per ansatt: 1 650 000
Vekst 2003-11: 64 %

Hordaland er et av Norges sterkeste fylker
når det gjelder forskning og utvikling. Dette
skyldes i hovedsak høy aktivitet i universitets-
og høyskolesektoren. Nesten halvparten av
fylkets egenutførte FoU-aktivitet finner sted her,
mens instituttsektoren står for ca 30 prosent.
Næringslivet er også en stor og viktig aktør når det
gjelder både egenutført og innkjøp FoU.

Innen FoU-næringen har Bergen sin styrke
innen de marine og maritime fagfeltene. Dette
er fagdisipliner som kan gi svært god fremtidig
konkurransekraft til næringsliv med stort
internasjonalt kommersielt potensiale.

Universitets- og høyskolesektoren er fylkets
hovedaktør innen forskning og utvikling.
Universitetet i Bergen driver både grunnforskning
og undervisning, men driver også mer spisset
forskning gjennom dedikerte forskningssenter
for fremragende forskning (SFF) tildelt av
Forskningsrådet. Universitetet har for tiden fire slike
sentre som tydelig demonstrerer fremragende nivå
innen de relaterte disiplinene:
• SFF Senter for geobiologi
• SFF Birkelandsenteret for romforskning
• SFF Centre for Cancer Biomarkers
• SFF forskning på mødre- og

barnehelseintervensjoner

I tillegg har UiB to nordiske sentre for fremragende
forskning (NCoE):
• Centre for Bioactive Food Components and

Prevention of Lifestyle Diseases
• Centre for Medieval Studies

UiB er i samarbeid med Universitetet på Svalbard
og Havforskningsinstituttet tildelt et senter for
fremragende utdanning (SFU) i biologi:
• SFU bioCEED  Centre of Excellence in Biology

Education
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Hordaland er et av Norges
sterkeste fylker når det
gjelder forskning og utvikling.
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Høgskolen i Bergen (HiB) har samlet hovedvekten
av sin forskningsaktivitet i fire forskningsprogram:
kunnskapsbasert praksis, kunstfagdidaktikk,
lærerprofesjonalitet og programvareutvikling for
distribuerte system. I tillegg er HiB vert for Senter
for nyskaping som forsker på innovasjonsprosesser
og entreprenørskap.

Norges Handelshøyskole har på samme måte
som UiB organisert forskningsaktiviteten gjennom
egne sentre, og har nå åtte slike. Sammen
med administrativt forskningsfond (AFF) og
samfunns- og næringslivsforskning (SNF) utgjør
dette et sterkt forskningsmiljø innen økonomiske
og administrative fag. Av særskilt betydning for
framtidig vekstkraft i næringslivet bør nevnes
Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI) innen
tjenesteinnovasjon tildelt av Forskningsrådet med
næringslivet som aktiv partner.

Instituttsektoren er i Norge en helt sentral aktør for
å bygge bro mellom akademia og næringsliv ved å
sette grunnforskning om i innovasjon som sikrer
fremtidig konkurransekraft. Denne sektoren er sterk
i Bergen som vist av følgende hovedaktører:
• Uni Research (bioteknologi, energi, helse, klima,

miljø, samfunn og kultur)
• Christian Michelsen Research AS (sensor- og

måleteknologi, grønn energi, datavisualisering og
beslutningsstøtte)

• Havforskningsinstituttet
• NERSC Nansensenteret for miljø og fjernmåling
• NIFES Nasjonalt institutt for ernærings- og

sjømatforskning
• NOFIMA næringsrettet forskning og utvikling

innen akvakultur, fiskeri og mat (hovedkontor i
Tromsø)

Forskningsrådet har gjennom flere omganger
tildelt status og betydelige bevilgninger til åtteårige
Senter for Forskningsbasert Innovasjon (SFI)
initiert av grupperinger der både FoU-institusjoner
og regionalt næringsliv deltar aktivt. Motivasjonen
er å skape fremtidig konkurransekraft for industrien
gjennom innovasjon basert på forskningsresultater
av høy kvalitet:
• SFI Michelsensenteret for industriell

Måleteknologi og –vitenskap (vertskap Christian
Michelsen Research AS)

• SFI Senter for forskning på lakselus (vertskap
UiB-BIO)

• SFI Innovation in Sustainable Fishing
and Pre-processing technology (vertskap
Havforskningsinstituttet HI)

• SFI CSI (Center for Service Innovation) NHH/AFF

Forskningsrådet har også tildelt Bergensregionen
vertsansvar for to Sentre For Miljøvennlig Energi
(FME). Dette er på samme måte som SFI-er nevnt
over, åtteårige innovasjonssentre som samler både
FoU-miljøer og næringsliv:
• FME NORCOWE Offshore Havvind (vert: Christian

Michelsen Research AS)
• FME SUCCESS Bærekraftig CO2-lagring i

geologiske strukturer (vert: Christian Michelsen
Research AS)

I tillegg må nevnes en rekke andre forskningssentre
og innovasjonssentre som tydelig indikerer områder
der Bergens FoU-miljøer er sterke:
• Mohn-Sverdrup senter for globale studier av

havet og værvarsling i havet (del av NERSC)
• Bjerknessenteret for klimastudier (HI, NERSC, Uni

Research og UiB)
• Hjort-senteret for marin økosystemdynamikk (HI,

NERSC, Uni Research og UiB)
• Sars International Centre for Marine Molecular

Biology (UiB)
• CGER Senter for Geotermisk Energi (vert:

Christian Michelsen Research AS)
• UPTIME CC Kompetansesenter for drift og

vedlikehold

Næringslivet i Hordaland er en viktig aktør både
når det gjelder egenutført og innkjøp FoU. Likevel
ligger Hordaland noe etter sammenlignbare fylker
i FoU-aktivitet. Næringslivet i Oslo, Akershus, Sør-
Trøndelag, Rogaland og Buskerud benytter alle mer
ressurser til FoU enn næringslivet i Hordaland.

Øvrige næringer
I dette dokumentet er det lagt størst fokus på de
næringer som er ansett som av størst strategisk
betydning for regionen. I det ligger det at disse
næringene er spesielt viktige i form av verdiskaping,
sysselsetting og/eller har spesielle fortrinn som det
er ønskelig å utnytte. Det betyr likevel ikke at øvrige
næringer i regionen ikke er viktige eller sentrale i
regionens næringsliv.

Det tydeligste eksempelet på dette er bygg-
og anleggsbransjen. Bygg og anlegg er med
sin verdiskaping på knapt 27 milliarder kroner
Hordalands nest største næring. Med sine 29 000
ansatte er næringen også viktig med tanke på
sysselsetting. Som næring skiller imidlertid ikke
bygg og anlegg i Hordaland seg fra resten av landet
med tanke på størrelse, vekst eller produktivitet.
Slik sett foreligger det ingen åpenbare grunner til at
næringen skal anses strategisk viktig for regionen.

Et annet eksempel på en næring med betydelig
sysselsetting er handel, som inkluderer grossister,
agenter og detaljhandelsbedrifter rettet mot både
forbrukere og næringsliv uavhengig av bransje. Målt
i antall ansatte er handelsnæringen Hordalands
største med knapt 32 000 sysselsatte. Næringen
har imidlertid stort innslag av deltidsansatte og er
preget av relativt lav produktivitet.

Næringsmiddelindustri, prosess- og
teknologiindustri som ikke er offshorerettet er
relativt jevnstore i Hordaland med verdiskaping
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på 4-5 milliarder kroner og 3 000-4 000 ansatte.
Samlet utgjør disse industrinæringene en årlig
verdiskaping på 15 milliarder kroner og sysselsetter
15 000 arbeidstakere. Innen metallindustri har
regionen et sterkt miljø på Osterøy innen robot-
og CNC-disiplinene, mye av disse sistnevnte er
offshorerettet eller rettet mot maritim sektor. I sum
er disse næringene generelt likevel ikke spesielle,
og har heller ikke regionale fortrinn som gjør dem
strategisk viktige for regionen.

Bergensregionen er sterk innenfor høyere
utdanning. Universitetet i Bergen er den største
av disse med ca 15 000 studenter og 3 500
tilsatte. UiB dekker en rekke fagområder, har seks
fakulteter og rundt 60 institutter og faglige sentre.
Høgskolen i Bergen, som tilbyr lærerutdanning,
utdanninger innen ingeniør- og økonomifag
i tillegg til helse- og sosialfag har ca 7 000
studenter og 700 tilsatte. Bergen er også hjemsted
for Norges Handelshøyskole med sine 3 500
studenter og rundt 400 ansatte. I tillegg til disse
store institusjonene tilbyr Høgskolen Betanien
og Haraldsplass Diakonale Høgskole utdanning
innen helse- og sosialfag mens NLA Høgskolen
lærerutdanning. Kunst- og designhøgskolen i
Bergen inngår også i regionens tilbud innen høyere
utdanning.

Klyngeorganisasjoner
Programmet Norwegian Innovation Clusters
eies i felleskap av Innovasjon Norge, SIVA og
Forskningsrådet. Programmet er inndelt i følgende
nivåer nivåer:
• Arena
• Norwegian Centres of Expertise (NCE)
• Global Centres of Expertise (GCE)

Gjennom Norwegian Innovation Clusters vil de tre
programeierne bidra til å forsterke innovasjons- og
fornyelsesevnen i regionale innovasjonsmiljøer.
Programmet skal utløse og forsterke
samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter
i klyngene. Dette vil øke tilfanget av ideer til
innovasjon og omstilling, utløse og forsterke
innovasjonsprosesser, og skape et mer attraktivt
miljø for bedrifter, kunnskapstilbydere, talenter

og investorer. På denne måte vil klyngens aktører
få bedre forutsetninger for å øke verdiskapingen
og forsterke posisjonen innenfor nasjonale og
globale verdikjeder. Programmet skal være en
katalysator for å bringe sammen aktører til et felles
engasjement og til å skape en økt dynamikk i dette
samspillet.

Erfaring viser at geografiske konsentrasjoner av
bedrifter og kunnskapsmiljøer i regionale klynger
kan gi økt innovasjonsevne og konkurransekraft.
Programmets målgruppe er slike regionale
klyngedannelser, både de som er i en tidlig fase i
sitt samarbeid og de som har utviklet et modent og
velfungerende samarbeid. Programmet henvender
seg også til de som primært har potensial for en
forsterket regional posisjon og de som har tyngde
og vekstkraft til å være nav i nasjonale og globale
innovasjonsnettverk. Fellesnevneren for alle disse
miljøene vil være at de har forutsetninger for
samarbeidsbasert vekst, og vilje og evne til en felles
strategisk utviklingsprosess.

Programmet vil være særskilt opptatt av at
klyngene fornyer sitt etablerte konkurransefortrinn,
gjennom å utforske nye muligheter og finne nye
samarbeidspartnere, på tvers av teknologier og
verdikjeder og innenfor nye anvendelsesområder.
En bevissthet om globalisering av markeder og
kunnskapsproduksjon, og en sterk orientering
mot internasjonale samarbeidspartnere, vil være
sentrale elementer i dette bildet.

Klyngeprogrammet er de tre eiernes viktigste
felles innsats for økt innovasjon og vekstkraft i
norsk næringsliv. Eiernes nettverk, kompetanse og
virkemidler koples sammen for en mer helhetlig
og kraftfull innsats. Samarbeidet skal gi rom for
nye strategiske grep, basert på en nær dialog med
representanter i klyngemiljøene. Programmets
eiere har forventninger om at programmet skal
være et sentralt redskap i myndighetenes politikk
for å fremme et innovativt og konkurransedyktig
norsk næringsliv.

Som en konsekvens av sterke næringsmiljøer
og svært kompetente organisasjoner er
Bergensregionen den region i landet som har
flest klynge organisasjoner knyttet til dette
klyngeprogrammet. Organisasjonene er:

• NCE Maritime CleanTech
• NCE Subsea
• NCE Media
• NCE Tourism – Fjord Norway
• DesignArena
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Bergensregionen er sterk
innenfor høyere utdanning.
Universitetet i Bergen er den
største av disse med ca 15 000
studenter og 3 500 tilsatte.
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TilTak 2015-2016

Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-
2020 har en tiltaksdel som skal rulleres hvert annet
år. Tiltakene er konkrete aktiviteter som er sentrale for
den videre utviklingen av regionen.

Tiltakene skal være påbegynt, og gjerne avsluttet i
løpet av toårsperioden fra vedtatt plan til ny tiltaksplan
blir utarbeidet. Tiltakene er knyttet opp mot de enkelte
fokusområder i Strategisk næringsplan.

Organisering av tiltakene
Til det enkelte tiltak er det knyttet en tiltakseier. En
tiltakseier er den organisasjon som er ansvarlig for
å gjennomføre tiltaket. Det er ingen forutsetning
at tiltakseier skal gjennomføre tiltaket alene. Det
forutsettes en bred medvirkning fra kommuner,
næringsorganisasjoner, klyngeorganisasjoner,
forsknings- og utviklingsorganisasjoner,

utdanningsinstitusjoner og representanter for
for at tiltakene skal la seg gjennomføre. Tiltakseier
er ansvarlig for å definere tiltakets omfang, hvilken
leveranse tiltaket skal bidra til (resultatforventning),
hvem som er kritiske bidragsytere for å sikre leve-
ransen, hvordan tiltaket skal løses, og når det kan
forventes at tiltaket kan avsluttes.

Business Region Bergen er av sine eiere pålagt ansvar
for den toårige rulleringsprosessen og å følge opp
at tiltakseiere holder fremdrift i forhold til tiltakene.
Videre skal Business Region Bergen sende en årlig
rapport til sine eiere om fremdrift i tiltakene. Sammen
med tiltakseiere skal Business Region Bergen finne en
praktisk og ubyråkratisk rapporteringsform som sikrer
fylkesting og kommunestyrer god rapportering i forhold
til status på det enkelte tiltak. Business Region Bergen
har ingen instruksjonsrett overfor tiltakseierne.

2

Tiltak knyttet til Næringslivets rammevilkår

Tiltak 1: Regionale utviklingsaktører

Tiltak knyttet til Fysisk og sosial infrastruktur

Tiltak 2: Regionens digitale konkurransevilkår

Fylkeskommunen og kommunene bidrar med
betydelige finansielle ressurser til regionens ulike
utviklingsaktører som nettverksorganisasjoner,
klyngeorganisasjoner og Business Region Bergen.
For å dra enda større nytte av disse aktørene, er
det et ønske fra fylkeskommunen at flest mulig av
disse aktørene finner sammen i et kontorfellesskap.
Nytteeffekten av dette er hovedsakelig knyttet

til at aktørene i større grad sikrer samhandling
og ressursoptimalisering gjennom gjensidig
rolleavklaring og rolleforståelse. Videre er det et
stort potensial i å hente ut kostnadssynergier
gjennom deling av felles infrastruktur og
administrative funksjoner.

Tiltakseier: Hordaland fylkeskommune

Det er gjennomført en undersøkelse av selskapet
«Dreis» bestilt av Business Region Bergen. Under-
søkelsen konkluderer med at Bergensregionens
elektroniske infrastruktur bør styrkes for ikke å
skape negative konkurranseforhold for regionens
næringsliv. Deler av regionen har relativt dårlig
dekning på mobilt nett, noe som skaper be-
grensninger for digital kommunikasjon utenfor
regionens sentre.

Dette prosjektet skal kartlegge behov for, og
vurdere muligheter for å forbedre den digitale
infrastrukturen internt i fylket, og inn og ut av fylket,

nasjonalt og internasjonalt. Framtidig infrastruktur
må være tilpasset framtidig tjenestetilbud på nettet.
Å ha en god digital infrastruktur er nødvendig for et
fremtidsrettet, internasjonalt næringsliv, for FoU-
miljøene i regionen og for offentlige institusjoner.

Tilgang til digital infrastruktur må styrkes både i
kommersielle og ikke-kommersielle backbone-nett,
og det må etableres økt redundans og direktelinjer
til det øvrige Europa.

Tiltakseier: Hordaland fylkeskommune
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Tiltak knyttet til Effektive offentlige tjenester

Tiltak 3: Utvikle et samordnet tjenestetilbud knyttet til plan- og søknadsprosesser på tvers av
kommunegrensene

Næringslivet opplever at kommunene i
Bergensregionen har ulik praksis, ulike verktøy
og ulike søknadsprosesser knyttet til plan- og
bygningsloven. Det finnes eksempler fra andre
regioner på gode felles løsninger. i arbeidet
med «Arealguiden» er det identifisert behov for

forsterket koordinering. Her må også Hordaland
fylkeskommune engasjeres med bakgrunn i
fylkeskommunens rettledningsansvar overfor
kommunene.

Tiltakseier: Business Region Bergen

Tiltak 4: Utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan- og byggesak

Sett fra næringslivets ståsted, finnes det
eksempler på bruk av utbyggingsavtaler og
rekkefølgebestemmelser i kommunene som
føles urimelige. kommunene på sin side ser på
utbyggingsavtaler som et nødvendig virkemiddel i
styringen av kommunens utvikling. Det er ønskelig
i et regionalt næringsutviklingsperspektiv at
regionen utvikler så likeartede praksiser som
mulig fra kommune til kommune. Det er videre
sentralt at næringslivets synspunkter og innspill
systematiseres og synliggjøres.

Det gjennomføres et tiltak for å kartlegge og
synliggjøre positive og negative effekter av
kommunenes praksis med utbyggingsavtaler

og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan- og
byggesak. i tiltaket foreslås det videre at det
gjennomføres et prosjekt som skal bidra til mer
forutsigbarhet for utbyggere og kommuner gjennom
å stimulere til parallell behandling av plan- og
utbyggingsavtaler. Som en del av dette tiltaket
bør det arbeides for å styrke kompetansen hos
kommuner og utbyggere på dette feltet.

Tiltaket er et fellesprosjekt for kommuner og
fylkeskommune administrert av Business Region
Bergen.

Tiltakseier: Business Region Bergen

Tiltak 5: Beredskapsklynge

Bergensregionen har gjennom sin nærhet til
oljeinstallasjonene i Nordsjøen og betydelige folketall
både et behov for og grunnleggende forutsetninger
for å utvikle en beredskapsklynge i regionen.

Forutsetningene bygger på Sjøforsvarets nærvær
med de kapabiliteter de representerer både på
mannskaps-, kompetanse- og utstyrssiden,
Bergen lufthavn og deres beredskapskapasitet
både på krisehåndtering og helikopterkapasitet,
Helse Vest ved Haukeland Universitetssykehus,
Bergen kommune, Bergen Brannvesen, Hordaland
Politidistrikt, Fylkesmannens beredskapsavdeling,
Ulven leir og treningssenter og Sivilforsvaret.
Regionen har også tunge FoU-institusjoner som
Sjøkrigsskolen, Høgskolen i Bergen, Universitetet i

Bergen og Norges Handelshøyskole som alle på hver
sine vis bidrar med forskning og kompetanse som
grenser opp mot feltet beredskap og kriseledelse/-
håndtering. i tillegg er det etablert en rekke ulike
virksomheter i regionen som har krisehåndtering og
-ledelse som sitt spesialfelt.

Med utgangspunkt i regionens strategiske
betydning og de kapabiliteter innen beredskap
som er tilgjengelig i regionen, igangsettes et
arbeid for å få etablert en klyngeorganisasjon for
beredskap. Den langsiktige ambisjonen for en slik
klyngeorganisasjon er å bli tatt opp i innovasjon
Norges klyngeprogram.

Tiltakseier: Bergen kommune
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Tiltak knyttet til Bygge regionalt omdømme

Tiltak 6: Bygge regionalt omdømme for Bergensregionen

Omdømmearbeidet for Bergensregionen er et
ansvar for lokale og regional myndigheter. arbeidet
skal gjøre næringslivet i regionen enda bedre
kjent. Omdømmearbeidet skal også synliggjøre
Bergensregionens fortrinn som et godt sted å
leve og bo, å etablere og drive virksomhet og å
igangsette nye, innovative prosjekter.

Omdømmearbeidet skal og være med å synliggjøre
klynger, forskings- og utviklingsprosjekter,
forskingssenter og etterspurte utdanninger som gjør
det attraktivt for kompetansepersoner og bedrifter
å slå seg ned i regionen. kommunene må bidra med
gode bomiljø, barnehage og skole, fritidsaktiviteter
og kulturtilbud.

Tiltakseier: Business Region Bergen

Tiltak knyttet til Utdanning og forskning

Tiltak 7: Styrke elevenes kompetanse i utdanningsvalg

Tiltaket «Praksisnær undervisning» fra Strategisk
næringsplan 2010-2014 har generert et betydelig
erfaringsgrunnlag. Særlig kommunene Fjell, Sund
og Øygarden har gjort erfaringer som en nå ønsker
å gjøre en systematisk vurdering av for å overføre
til flere av kommunene i Bergensregionen.

Fiskeriforum Vest har, i samarbeid med The
Seafood innovation Cluster, konkrete prosjekter
for å styrke samarbeidet mellom skoler og
arbeidsliv. Det er startet opp et langsiktig
samarbeid mellom de havbaserte næringsklyngene
og skoler for omdømmebygging for fremtidige
kunnskapsmedarbeidere innenfor «Ocean
industries».

Det er viktig at kommunene satser på å styrke
kompetansen hos elevene knyttet til utdanningsvalg
gjennom et bedre samarbeid med næringslivet.
Samarbeidet må være mellom kommunene som
grunnskoleeiere og fylkeskommunen som har ansvar
for videregående opplæring. Det må likevel være opp
til den enkelte kommune å bestemme hvordan dette
skal skje.

Tiltakseier: Skoleeierne, kommunene for
grunnskolene og Hordaland fylkeskommune for
videregående skole

Tiltak 8: Krav om at leverandører er godkjente lærebedrifter

Tiltak 9: Design Thinking Innovasjonslederutdanning

Det offentlige kan bidra aktivt til at næringslivet
tilrettelegger for å ta inn lærlinger. Dette kan gjøres
både gjennom å stille krav i innkjøpsprosesser
om at leverandører skal være offentlig godkjente
lærebedrifter, og å benytte fagarbeidere og
lærlinger på prosjektet/leveransen i de aktuelle
fagkategoriene.

Tiltakseier: Bergen kommune, gjennom
eksisterende innkjøpssamarbeid med en rekke
omegnskommuner, statlige og kommunale foretak
og aksjeselskap.

Gjennom Designarena-prosjektet Design Thinking
gjennomføres det i 2015 et pilotprosjekt på en ni
måneders utdanning på masternivå. Prosjektet er
rettet mot etter- og videreutdanning, hvor fokus er
konkrete ledelsesprosjekter som gjennomføres som
en del av utdannelsen. Dette er eneste av sitt slag i
Norge.

Designarena som klyngeprosjekt har en målsetning
om å gjøre Bergen til Nordens hovedstad for design-
drevet innovasjon, og vil gjøre det selvfølgelig for
regionens næringsliv å bruke designkompetanse
på lik linje med økonomi- og teknologikompetanse
i alle sine utviklingsprosjekter. Samarbeid : Norges
Handelshøyskole, Høgskolen i Bergen og kunst- og
designhøgskolen.

Tiltakseier: Design Region Bergen
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Tiltak 10: Energisamarbeidet «Science City Bergen»

Etablere en utdannings-, forsknings-, innovasjons-
og næringsutviklingsklynge innen energifeltet.

Samarbeidet er lansert under samlebegrepet
«Science City Bergen», og er et samarbeid mellom
forsknings- og utviklingsmiljøer, utdannings-
institusjoner, offentlige myndigheter og næringsliv
i regionen. Tiltaket er viktig for å dra nytte av
kompetansen som ligger i de enkelte fagmiljøer
for på den måten å legge til rette for forskning,

innovasjon og gode utdanningsmuligheter innen
energiområdet i regionen.

Partnere i prosjektet er Statoil og Bkk, sammen
med FoU og utdanningsinstitusjonene som består
av  Universitetet i Bergen, Uni Research, Christian
Michelsen Research, Høgskolen i Bergen og Norges
Handelshøyskole.

Tiltakseier: Science City Bergen

Tiltak knyttet til innovasjon, entreprenørskap og endring

Tiltak 11: Realisering av Media City Bergen

Visjonen for Media City Bergen er å utvikle Bergen
til et internasjonalt kraftsenter for innovasjon og
kunnskap innen mediefeltet.

Media City Bergen skal være en hub for en bredt
sammensatt medieklynge, og det skal legges
til rette for samspill mellom aktørene som gir
innovasjon og vekst både hos de enkelte aktørene og
for medieklyngen i sin helhet.

For å oppnå visjonen i Media City Bergen, skal det
realiseres en rekke delprosjekter:
-  etablering av Greenhouse for gründere og

oppstartsselskaper

-  etablering av Medialab
-  etablering av besøkskonsept
-  klyngeutvikling gjennom prosjektet NCE Media
-  synliggjøring lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Det vil videre utvikles andre prosjekter som ivaretar
felles interesser og oppgaver for medieklyngen
og som bidrar til visjonen i nærings- og
kunnskapsparken Media City Bergen, herunder
etablering av nasjonalt kompetansesenter for
spillutvikling i Bergen.

Tiltakseier: Media Region Bergen

Tiltak 12: Etablere «Invest in Region Bergen»

«invest in Norway» er et nasjonalt prosjekt i regi
av innovasjon Norge for å allokere internasjonal
kapital og for å stimulere internasjonale selskap til
å etablere seg i Norge. Business Region Bergen er
regional kontakt for invest in Norway, og oppretter
«invest in Region Bergen» for aktiv videreutvikling
av invest in Norway-funksjonen i Bergensregionen.
imidlertid er det viktig å påpeke at all etablering stor
og liten, uansett om den kommer fra utlandet eller
nasjonalt, er viktig for utviklingen av det regionale
næringsliv. Tiltaket vil derfor også inkorporere all
aktivitet som bidrar til virksomhetsetablering i
regionen.

«MiT Regional Entrepreneurship acceleration
Program (REaP)» er et samarbeidsprosjekt på
Sørvestlandet. Programmet har en varighet fra
2015-2017. Partnere er klyngeorganisasjoner
og offentlig eide næringsutviklingsselskaper.
Prosjektet ledes faglig av Bi. MiT REaP fokuserer på
innovasjonsdrevet entreprenørskap for å bidra
til nye produkter i nye markeder. konseptet bak
er altså forankret i et eksisterende program fra
Massachusetts institute for Technology i Boston,
USa. BRB er regional partner og tar kunnskaper og
erfaringer fra dette prosjektet med inn i utviklingen
av «invest in Region Bergen».

Tiltakseier: Business Region Bergen
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Tiltak 13: Samordning innen entreprenørskap og etablererveiledning

kommunene og andre aktører i virkemiddelapparatet
erkjenner at det er mulig å effektivisere og forbedre
samspillet mellom aktørene på en måte som
gjør at effekten av innsatsen kommer dem som
trenger veiledning og informasjon om å etablere

egen virksomhet enda bedre til nytte. Hordaland
fylkeskommune har en helt sentral rolle i dette
koordineringsarbeidet.

Tiltakseier: Hordaland fylkeskommune

Tiltak 15: Nasjonalt kompetansesenter for lokalmat

Hordaland fylkeskommune har vedtatt en
Matstrategi, og Bergen kommune arbeider
med en UNESCO-søknad på mat. Gjennom
etableringen av et kompetansesenter skal sjømat-
og landbruksnæringen sammen med blå/grønt
samarbeid, styrke interessen for mat, ta i bruk og
formidle kunnskap om mat, styrke interessen for
næringene blant ungdom som skal gjør yrkesvalg,

etablere felles kunnskapsprogram som retter seg
mot barn og unge og utvikle bruken av lokalmat inn
mot reiselivsnæringen.

Tiltaket må involvere samarbeid med alle
kommunene i regionen.

Tiltakseier: Bergen kommune

Tiltak 14: Omstilling og endring i petroleumsnæringen

Som følge av registrerte omstillingsbehov i olje- og
gassektoren i Bergensregionen vil det være viktig
å ta et aktivt grep for å vurdere mulige nasjonale
virkemidler.
Problemstillingen er aktuell for alle kommuner
i regionen som har et næringsliv som er tett
knyttet opp til petroleumsnæringen. Gjennom
tiltaket ønsker en å mobilisere aktuelle bedrifter
gjennom «Brukerstyrt innovasjonsarena» (Bia)
som virkemiddel. konkret ønskes oppstart første

halvår 2015, med sikte på å søke om Bia-midler
oktober 2015. Prosjektet må ses i sammenheng
med pågående samarbeidsprosjekt mellom HOG
Energi og Hordaland fylkeskommune med å
analysere situasjonen for SMB leverandørbedrifter
i petroleumsbransjen, og på bakgrunn av dette
foreslå avhjelpende tiltak.

Tiltakseier: Gode Sirklar og HOG Energi

ansvarlig kontaktpartner: HOG Energi

Tiltak 16: Marin klyngeutvikling

Med Bergensregionens unike internasjonale posisjon
i sjømatnæringen med store globale næringsaktører,
tunge forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner,
nasjonale forvaltningsmiljøer, en betydelig
underleverandørindustri og et omfattende finans-
og kunnskapsmiljø spesifikt rettet mot sektoren, har
regionen en komplett næringsklynge for sjømat. For
å kunne nyttiggjøre seg oppgraderingsmekanismene
i en klynge, er det viktig at det etableres en slag-
kraftig klyngeorganisasjon som kan bidra til å
stimulere til innovasjon og kunnskapsdeling på tvers
av aktørene i sektoren. På dette grunnlag etableres
det et tiltak som har til hensikt å få etablert en NCE-
klynge i innovasjon Norges klyngeprogram innen
marin sektor i regionen.

i lys av posisjonen, potensialet og miljømessige

utfordringer, er det viktig for Bergensregionen
å ha en samordnet og sektorovergripende plan-
legging for bærekraftig marin næringsutvikling
i regionen. En marin strategi skal bidra til å
synliggjøre Bergensregionens marine satsinger
i et nasjonalt perspektiv med prioriteringer for
felles initiativ og ulike satsinger. Strategien bør
gi innspill for prioriteringene gjennom skoler,
videregående opplæring, og fylkeskommunale
virkemiddelsatsninger som iN, VRi, HNH og
Regionalt forskningsfond Vestlandet.

Som en del av et NCE-prosjekt bør samlokalisering
av det sterke marine forskningsmiljøet i regionen
inngå. Bergensregionen er et internasjonalt kraft-
sentrum av marin forskning, utdanning og for-
valtning. Økt satsning på utdanning, forskning >>
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Tiltak 17: «Creating Global Winners» – Global Centre of Expertise Subsea

NCE Subsea er den største og eldst av klyngene med
status Norwegian Centres of Expertise i regionen.
NCE Subsea jobber både nasjonalt og internasjonalt
innenfor markedsutvikling, forretningsutvikling
samt FoU og høyere utdanning. klyngen søker nå
opptak i programmet Global Centres of Expertise.
På dette nivået er det kun to andre klynger i Norge.
En av de sentrale ambisjonene på GCE-nivået er
å skape vekst på tvers av nærliggende næringer
– som de havrelaterte næringene – gjennom økt

innovasjon og bedre markedsutvikling. Dette vil gi
alle de havrelaterte næringene økt konkurransekraft.
klyngen har omfattende kunnskap og erfaringer
knyttet til å koble lærdom og kompetanse i
industrien. Denne vil bli utnyttet til å skape et
innovativt og konkurransedyktig næringsliv på tvers
av næringer knyttet til havet (energi, maritim og
marin).

Tiltakseier: NCE Subsea

og FoU-infrastruktur står helt sentralt for videre
bærekraftig utvikling og vekst av den marine og
andre havbaserte næringer fremover.

Tiltakseier: Seafood innovation Cluster

Tiltak 18: Ocean Innovation

Bergensregionen har et naturlig fortrinn
gjennom nært relaterte klynger fra sektorene
marin, maritim og energi. «Ocean innovation»-
samarbeidet vil se på muligheter for innovasjon
på tvers av havnæringene. Målet er økt samlet
konkurransekraft.

Det er store uforløste industrielle muligheter
knyttet til samhandling på tvers av de havnære
bransjene. Mulighetene for å utnytte de enorme
havressursene utforskes nå. Utvinning av mineraler
fra verdenshavene jobbes det aktivt med.
Offshore vindkraft er et interessant område for
fremtidig verdi- og nyskaping. Flere utfordringene
som fiskeoppdrettsnæringen står overfor, kan
kanskje løses ved å aktivisere og nyttiggjøre
teknologikompetanse innen subsea og maritim
sektor. Konstruksjonsteknikk, offshoreinstallasjoner,
instrumenteringsteknologi og overvåkning er
eksempler på områder som vil være relevante.
For å lykkes, må prosjektet ha sterk involvering
fra næringsaktørene som utgjør medlemmene i
havnæringenes organisasjoner. Disse næringenes
dynamikk er preget av høy aktivitet og evne
til hurtige omstillinger. For å sikre involvering
er det derfor viktig at det leveres konkrete
resultater underveis i en mer langsiktig prosess
mot nye løsninger. Dette kan være i form av

kompetansehevende tiltak og rapporter som kan gi
grunnlag og retning for videre arbeid.

Helt konkret vil Ocean innovation produsere:
• Ocean Talent Camp (OTC) et arrangement for

ungdom hvor havnæringene viser seg frem.
• En rapport som dokumenterer flyt av kompetanse

og tekniske løsninger mellom havnæringene
• Ulike klynger blant annet NCE Subsea og Seafood

innovation Cluster, vil fremover vurder og utnytte
mulighetene for anvendelse av subseafaglige
løsninger og kompetanse for å løse utfordringer
som rømning og forurensing i fiskeoppdretts-
næringen.

langsiktig mål:
• Nye og mer bærekraftige og konkurransedyktige

løsninger for fremtiden
• Økt samlet konkurransekraft

Design Region Bergen, Uptime Centre of
Competence, Marint Vekstforum (S&Fj.) er
kompetansepartnere i Ocean innovation.

Tiltakseiere: Maritimt Forum Bergensregionen,
NCE Maritime Clean Tech, NCE Subsea og Seafood
innovation Cluster. ansvarlig kontaktpartner: NCE
Subsea.
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Tiltak 19: CNC-Arena – robotteknologi

Tiltak 20: Velferdsteknologi

Prosjektet knyttet til å synliggjøre og styrke CNC-
og robotklyngen har vært en suksess, og har ført
til etablering av «kompetanseutvikling i CNC og
robotnæringsmiljøet i Hordaland» som kan tas
videre til en programsatsing som for eksempel
«arena»-klynge. initiativtakerne vil gjennomføre et
forprosjekt der deltakerne i klyngen vil vurdere

hvorvidt klyngen kan danne utgangspunkt for
en utvidet bruk av robotteknologi i flere næringer.

Partnere er næringslivet på Osterøy, Hordaland
fylkeskommune ved Osterøy vidaregåande skule,
Høgskolen i Bergen og Bergen tekniske fagskole.

Tiltakseier: Høgskolen i Bergen

Bergensregionen er i den heldige situasjon at
regionen har en nasjonal foregangskommune innen
velferdsteknologi – lindås kommune. kommunen
arbeider tett sammen med Bergen kommune
og andre kommuner i regionen for å utvikle et
moderne og tidsriktig brukertilpasset omsorgstilbud
bygget på kommunikasjons- og sensorteknologi.
i dette arbeidet er også utdanningsinstitusjonene
sterkt representert, særlig Høgskolen i Bergen og
omsorgsteknologilaboratoriet ved institusjonen.
Universitetet i Bergen og Helse Vest samarbeider
også betydelig innen dette feltet, og er i ferd med å
utvikle en kunnskapsklynge for forskning, utdanning,
formidling og innovasjon innen de helsefaglige
miljøene.

Regionen har et høykompetent næringsliv
som har alle forutsetninger for å gå inn i

velferdsteknologisektoren. i samspillet mellom
forvaltning, FoU-miljøene og næringslivet er
det en regional ambisjon å stimulere til økt
næringsaktivitet i regionen innen velferdsteknologi.
Med utgangspunkt i regionens størrelse og
regionens posisjon i utprøving av og forskning
på velferdsteknologi, ligger det godt til rette for
utvikling av et større næringsmiljø innen feltet. Det
er en ambisjon for regionen at det gjøres aktive grep
for å øke næringslivets interesse og aktivitet innen
dette feltet.

Tiltaket handler om å stimulere det lokale næringsliv
til å gå inn i velferdsteknologisektoren.

Tiltakseier: Høgskolen i Bergen
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koordinator for arbeidet med Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020
på vegne av eierkommunene, er Business Region Bergen.

kontaktinformasjon for Business Region Bergen:
post@brb.no • Telefon: 56 90 11 50 • www.regionbergen.no
Følg Region Bergen i sosiale medier
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BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING, IDRETT OG
KIRKE
Rådhusgaten 10
Postboks 7700, 5020 Bergen
Telefon 55 56 58 78
kultur.kirke.idrett@bergen.kommune.no
www.bergen.kommune.no

Business Region Bergen AS
Strandgaten 6
5013 BERGEN

Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato
Ole Hope 201505369-3 ESARK-1134 27. mars 2015

ESDR

Innspill til Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020

12. februar 2015 mottok Bergen kommune «Strategisk næringsplan for Bergensregionen
2015-2020» fra Business Region Bergen AS (BRB). Planen er utarbeidet på vegne av eierne
til Business Region Bergen AS, og ble presentert for byrådet 3. mars og for Komite for kultur,
næring, idrett og kirke (KKNI) 10. mars.

BRB ønsker innspill fra kommunen på den foreliggende plan, og basert på innkomne innspill,
justeres planen. For Bergen kommune betyr dette at justert plan sendes til behandling til
byrådet og deretter til Bystyret. Målsettingen er at planen blir behandlet i Bystyret før
sommeren.

Strategisk næringsplan for Bergensregionen (SNP) er et strategisk og operativt verktøy for
kommunene, ved at planen beskriver regionens næringsliv og næringsklynger i dag, og hvor
det er naturlig og ønskelig å satse fremover. En rekke tiltak som kan bidra til å styrke
næringslivet i regionen er beskrevet i planen, med hovedvekt på hva det offentlige kan bidra
med.

Bergen kommune vil utarbeide «Tiltak for næringsutvikling i Bergen 2015 – 2016», hvor de
tiltak kommunen ønsker å arbeide med konkretiseres. Dette kan være tiltak som allerede er
nevnt i SNP, samt nye eller eksisterende tiltak som gjelder for Bergen. Denne tiltaksplanen vil
bli lagt frem for Bystyret høsten 2015.

Her følger våre innspill på planen slik den nå foreligger:

Planen er velskrevet med en logisk oppbygging, som tydeliggjør kommunenes roller og
ansvar ved at både fokusområdene og tiltakene handler om hva kommunene faktisk kan bidra
med i regionens næringsutvikling fremover.

Kapitel 2 bør i større grad synliggjøre utfordringen knyttet til petroleumsnæringen, ettersom
det forventes en mer negativ effekt for vår region på kort sikt. Ref. siste undersøkelse fra
Bergen Næringsråd.
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Når det gjelder fremtidig behov for kompetanse og arbeidskraft, er det pekt på behovet for
fagarbeidere, men det må også synliggjøres at er behov for kompetanse på masternivå
innenfor tekniske fag i vår region også i fremtiden.

Ettersom planen fokuserer på næringsklynger og støtter videre satsning på nasjonale program
(Innovasjon Norge) i form av Arena- NCE eller GCE-prosjekt, hadde det vært greit med en
oversikt som viser regionens klynger. Kommunen er særlig positiv til å støtte arbeidet med
etablering og gjennomføring av nasjonale program.

Regionens marine næringsklynge har besluttet å søke om NCE, og vil først på et senere
tidspunkt søke om status som GCE. Planen må reflektere dette.

Kommentarer til «TILTAK»

1. Vurdering av etablering av Oslo-kontor har vært tema tidligere, og Bergen kommune
har vært skeptisk til dette begrunnet med økte kostnader, og usikkerhet om hva man
ville oppnå her. Tiltaket støttes slik det nå foreligger, men med en lav prioritet.

2. Digitale konkurransevilkår er viktig for regionens videre utvikling. Tiltaket støttes slik
det foreligger, og Hordaland Fylkeskommune er en naturlig prosjekteier.

3. Effektive offentlige tjenester er spesielt viktig for regionens næringsliv. Her er BRB
foreslått som prosjekteier, men dette er et arbeid hvor både fylkeskommunen og den
enkelte kommune vil måtte ha eierskap til. Tiltaket støttes.

4. Utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser er et kompleks område. For den enkelte
kommune, er dette et viktig politikkområde. Kanskje burde tiltaket omformuleres til
«Styrke kompetansen om utbyggingsavtaler og bedre samordning mellom disse og
utforming av reguleringsplaner.» Tiltaket støttes.

5. Bygge regionalt omdømme er en viktig oppgave for regionen. Tiltaket bør ha høy
prioritet. Tiltaket støttes.

6. Etablere «Invest i Bergen» vil være et element i oppbygging av regionalt omdømme,
og er særdeles viktig i tiden fremover. Tiltaket støttes, og Bergen kommune ønsker å
bidra her. Tiltaket bør prioriteres høyt.

7. Praksisnær undervisning bør videreutvikles og erfaring fra prosjektet i regi av «Gode
Sirklar» må overføres til kommunene, men det vil være opp til den enkelte kommune
hvordan dette eventuelt skal gjennomføres. Tiltaket støttes, men med lav prioritet.

8. Innkjøpsprosesser som stiller krav til at leverandører er godkjente lærebedrifter, er et
av mange krav som bør stilles i utforming av gode, fremtidsrettede og bærekraftige
innkjøpsprosesser. Bergen kommunes innkjøpsstrategi (2013-2016) skal styrke og
videreutvikle kommunens arbeid med gode og effektive anskaffelser, blant annet
gjennom s terkere prioritering og forankring av ulike samfunnshensyn. Bergen kommune er
foreslått som tiltakseier, og vil i tråd med vedtatt innkjøpsstrategi arbeide for at forslaget i
dette tiltaket innarbeides i nye kontrakter. Tiltaket støttes.

9. Energisamarbeidet «Science City Bergen» er viktig for regionen og videre utvikling av
energinæringen. Tiltaket støttes, og Bergen kommune ønsker å bidra her.

10. Samordning og tydeliggjøring av ulike aktørers rolle knyttet til entreprenørskap og
innovasjon, er et område Bergen kommune er engasjert i. Tiltaket støttes, og det er
ønskelig med en høy prioritet her.

11. Omstilling og endring, sammen om aktiv bruk av aktuelle virkemidler. Tiltaket vil
måtte gjelde hele regionen, og bør ha høy prioritet.

12. Utvikle en marin strategi for regionen, vil være en del av den marine klyngens
satsning på NCE. Det er også denne klyngen som har ansvar for arbeid med marin
strategi og omdømmebygging. Bergen kommune støtter arbeidet med NCE Marin.
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13. GCE Marin – er nå blitt NCE Marin. Tiltaket bør sees i sammenheng med punkt 12.
14. GCE Subsea er viktig for regionen. Prosjektbeskrivelsen kan bedres. Tiltaket støttes.
15. Ocean Innovation som en felles satsning for alle «havnæringene», med fellesnevner

innovasjon og design, kan få en positiv betydning for næringslivet, men denne
koblingen må tydeliggjøres. Forprosjektet videreføres målsetting om å bli NCE
Innovasjon, samt jobbe for et EU-prosjekt med dette tema. Tiltaket støttes.

16. Robotteknologi på Osterøy foreslås videreført som et Arena-prosjekt. Tiltaket støttes.

Det er ønskelig at prioriterte prosjekt kommer først i nummereringen av tiltak. Prosjekt 12 og
13 bør slås sammen til et stort marint prosjekt, hvor samlokalisering av den marine klyngen
på Marineholmen også inngår.  Tiltakseier bør være Fiskeriforum Vest, som er kommunens
og fylkeskommunens policyorgan innenfor den marine næringen.

Prosjekt med lav prioritet (1 og 8), kan gjerne fjernes fra planen slik at det blir færre prosjekt
å forholde seg til.

Forslag til nytt prosjekt:

NCE Media og Media City Bergen bør synliggjøres som et eget tiltak, ikke som en del av et
vedlegg til planen. Både arbeidet med IKT-klynge, Medielab, Greenhouse og FoU bør
integreres i dette tiltaket, som bør eies av NCE Media. Bergen kommune støtter prosjektet
både med midler og aktiv politisk profilering.

Beredskapsklyngen i regionen, som er en blanding av offentlige og private aktører, bør
synliggjøres og utvikles ytterligere i form av et eget prosjekt. Her ligger offentlige enheter
som Hordaland politidistrikt, Bergen brannvesen, Haakonsvern, Sivilforsvaret, Heimevernet,
Helse Bergen, Avinor mfl. Viktige private aktører er bl.a. Statoil, Falck Nutec og Senter for
krisepsykologi.

Oppsummert

BRB har utformet en plan som legger et godt grunnlag for regionens arbeid for en bærekraftig
næringsutvikling med vekt på innovasjon og nyskaping.

Bergen kommune forplikter seg ikke til å gi prosjektstøtte til enkelttiltak utover den støtten
som er innvilget til BRB.

Bergen kommune ser frem til å motta neste versjon av planen, som skal legges frem for byråd
og deretter for Bystyret.

Med hilsen

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, NÆRING, IDRETT OG KIRKE

****** Ikke skriv eller endre det som står *******
****** på de 4 linjene. *******
****** Elektronisk godkjenning *******
****** flettes inn her *******
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Høringsuttalelse Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 – Business Region Bergen

Bergen Næringsråd vil i vår høringsuttalelse i all hovedsak konsentrere oss om å kommentere en rekke av
foreslåtte tiltakene som presenteres i tiltaksdelen av Strategisk næringsplan.

Vi slutter oss i det alt vesentlige til beskrivelsen av nåsituasjonen og fremtidsmulighetene for Bergensregionen. Ikke
minst gjelder dette mulighetene innenfor de blå næringene, havnæringene (marin, maritim, subsea, olje & gass).
Innen alle disse næringene har Bergensregionen en meget sterk internasjonal posisjon med muligheter til å vokse
ytterligere og bli et enda sterkere global kraftsenter.

Vi slutter oss videre til en sterk tro på etablering av og ikke minst videreutvikling av sterke forsknings- og
næringsklynger, hvor samlokalisering bør etterstrebes, ikke minst for forskningsklyngenes del. Som det heter i
høringsutkastet til Strategisk næringsplan (her om Media City Bergen, men som vi mener er overførbart på de
andre klyngene):

«Samlokalisering, klyngeutvikling og samspill legger til rette for innovasjon og ytterligere utvikling av
teknologi-, innholds- og kompetansemiljøer som kan konkurrere på den internasjonale arena».

Dette er helt i tråd med retningen som pekes ut i Universitetet i Bergens nye strategi, slik den er foreslått. At
næringslivet, det offentlige virkemiddelapparatet og forsknings- og utdanningsmiljøene trekker sammen i samme
retning, gir et meget godt grunnlag for å kunne lykkes.

Målformuleringen som legges til grunn for Strategisk næringsplan er at «Bergensregionen skal innen 2025 være
ledende i Norge på bærekraftig innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling».

Det blir deretter foreslått til sammen 16 tiltak, med tiltakseier som ansvarlig for gjennomføring. Tiltakene er knyttet til
fokusområdene:
 Næringslivets rammevilkår
 Fysisk og sosial infrastruktur
 Effektive offentlige tjenester
 Bygge regionalt omdømme
 Utdanning og forsking
 Innovasjon og entreprenørskap

I høringsutkastet heter det:
Det forutsettes en bred medvirkning fra kommuner, næringsorganisasjoner, klynge-organisasjoner og
representanter for næringslivet for at tiltakene skal la seg gjennomføre. Tiltakseier er ansvarlig for å
definere tiltakets omfang, hvilken leveranse tiltaket skal bidra til (resultatforventning), hvem som er kritiske
bidragsytere for å sikre leveransen, hvordan tiltaket skal løses, og når det kan forventes at tiltaket kan
avsluttes.

Bergen Næringsråd vil i det følgende kommentere en rekke av disse tiltakene.

Tiltak 1: Myndighetskontakt sentrale, nasjonale og internasjonale myndigheter
«For alle aktørene i Bergensregionen i det offentlige, næringsliv og i akademia samt i kultursektoren er det grunn til
å tro at beslutningene som tas i Oslo er minst like viktige som dem som tas i Brussel. Å plukke opp vesentlig
informasjon og involvere berørte parter for beslutningspåvirkning tidsnok vil derfor kunne være vesentlig for det
endelige utfall i slike prosesser».

I tiltaket foreslås det en mulig opprettelse av en felles, regional «kompetansebase» med oversikt over saker,
aktører og tidsplaner for saker av viktighet for regionens næringsliv og beslutningstakere. Målet er bedre
koordinering styrking av regionale fremstøt overfor sentrale myndigheter. Business Region Bergen foreslås som
tiltakseier.
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Tiltaket, slik det er beskrevet, er en sentral del av Bergen Næringsråds løpende næringspolitiske arbeid. Bergen
Næringsråd ser at det er mer å hente på ytterligere samordning og kartlegging i slike saker, noe som ligger både i
vår næringspolitiske strategi, i vårt samarbeid med NHO og Næringsalliansen (de andre næringsforeningene i
Hordaland), i vårt stadig mer utviklede samarbeid med næringsforeningene i Stavanger, Haugesund og Stord og
Maritimt Forum i Stavanger, Haugesund og Bergen.

Vi tror næringslivet egne organisasjoner i tett og godt samarbeid med andre aktører er best egnet til å koordinere
næringslivets interesser. En styrking av dette arbeidet gjennom ytterligere kartlegging, bør legges til
næringsforeningene.

Tiltak 2: Sikre regionens og næringens digitale konkurransevilkår nasjonalt og internasjonalt
Det er gjennomført en undersøkelse av selskapet «Dreis» bestilt av Business Region Bergen. Undersøkelsen
konkluderer med at Bergensregionens elektroniske infrastruktur bør styrkes for ikke å skape negative
konkurranseforhold for regionens næringsliv.
På bakgrunn av dette foreslås det som tiltak å gå ytterligere i dybden på hvordan kommunene sammen med
næringsliv og FoU/utdanningsmyndighetene sammen kan bidra til å sikre regionens og næringens digitale
konkurransevilkår nasjonalt og internasjonalt, herunder etablering av direktelinjer til den øvrige Europa. Hordaland
fylkeskommune er foreslått som tiltakseier.

Bergen Næringsråd har arbeidet for dette gjennom ulike kontakter og fremstøt stiller seg positive til tiltaket. Det
anbefales at det ses på muligheten til å knytte dette til etableringen av Media City Bergen og de sentrale aktørene
der.

Tiltak 3: Effektivisering av plan- og søknadsprosesser; utvikle et samordnet tjenestetilbud på tvers av
kommunegrensene
Gjennom den nylig fremlagte rapporten «Evaluering av planprosesser» som Bergen Næringsråd har fått utført av
AsplanViak, ble det godt belagt at det er store ulikheter i praksis og tempo i de kommunale planprosessene i
regionen.
Flere av kommunene rundt Bergen har meget god og fleksibel saksbehandling, noe man ikke oppfatter at Bergen
har på plansaker. Det «enkleste» grepet for å få til en mer samordnet planpraksis mellom kommunene og ikke
minst for å få styrket saksbehandlingen i de små kommunene, er sannsynligvis kommunesammenslåinger.
Bergen Næringsråd ser et klart behov for mer overordnet tenking rund planprosesser i regionen. Alle tiltak som kan
bedre på dagens situasjon er ønskelig.

Tiltak 4: Kartlegge og synliggjøre positive og negative effekter av kommunenes praksis med
utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan og byggesak, samt skissere forslag til en
felles regional strategi for utbyggingsavtaler

Sett fra næringslivets ståsted finner en lang rekke eksempler på bruk av utbyggingsavtaler og
rekkefølgebestemmelser i kommunene som føles urimelige pålegg for aktuell utbygger. I noen tilfeller argumenteres
det med at kommunale vedtak med slike gitte premisser eksempelvis kan medføre til mangel på realisering av
ønsket utvikling av viktige næringsarealer i kommunene.

Kommunene sitter med stor makt i slike saker, og skal gjøre det. Men maktutøvelsen kan gå for langt i en anstrengt
kommuneøkonomi. Kostnadene for utbyggingsavtaler havner til syvende og sist hos boligkjøperne. Dette er også
noe som Produktivitetskommisjonen peker på i sin første rapport ««NOU 2015:1: Produktivitet – grunnlag for vekst
og velferd», som ble lagt frem i februar i år. Der heter det blant annet:

«Reguleringen av utbyggingsavtaler bør evalueres, for å vurdere om kommunene i tilstrekkelig grad stiller
krav som står i et rimelig krav til utbyggingens art og omfang, og for å vurdere om regelverket i tilstrekkelig
grad bidrar til at det bygges nye boliger».

Kommisjonen peker på at kommunene tidligere tok et «større ansvar i dag for tomtetilrettelegging ved
boligutbygging». I dag kan kommunens overordnete planer føre til at nødvendig boligbygging blir forsinket fordi
lønnsomheten i prosjektene blir redusert.

Bruken av rekkefølgekrav som er grunnlaget for utbyggingsavtalene får ofte uforutsigbare konsekvenser. Det kan
virke vilkårlig hvilke prosjekter som blir pålagt slike kostnader. Det er eksempler på tilfeller hvor et prosjekt blir
pålagt opprustning av vei, sikring av fjell og etablering av fortau, mens naboprosjektet i samme vei ikke får noen
krav. Videre har det vært tilfeller hvor det ikke finnes plangrunnlag for gjennomføring av tiltakene noe som i verst fall
vil stoppe hele utbygginger.

Evaluering av utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav bør gjennomføres i tråd med anbefalingene fra
Produktivitetskommisjonen og som foreslått tiltak i Strategisk Næringsplan.
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Tiltak 8: Innkjøpsprosesser – stille krav til at leverandører er godkjente lærebedrifter
«Det offentlige kan bidra aktivt til at næringslivet tilrettelegger for å ta inn lærlinger gjennom å stille krav i
innkjøpsprosesser til at leverandører skal være offentlig godkjente lærebedrifter, og ha fagarbeidere og lærlinger på
prosjektet/leveransen i de aktuelle fagkategoriene».
Bergen kommune er satt som tiltakseier for dette tiltaket.

Bergen Næringsråd og Bygningsgruppen i Bergen Næringsråd var pådriver for å få på plass en lærlingklausul i
Bergen kommunes regelverk for offentlige anskaffelser. Denne ble vedtatt i november 2014. Dessverre har det vist
seg den vedtatte lærlingklausulen har store og åpenbare mangler. Den gjeldende klausulen gjøres i dag kun
gjeldende for elektrofag og da kun for norske tilbydere. En praksis som er åpenbart konkurransevridende til fordel
for utenlandske foretak og for useriøse tilbydere. Den fungerer ikke etter intensjonen og har i praksis negativ og
ikke positiv effekt.
Bergen Næringsråd er av den oppfatning at det ikke er tilstrekkelig å kreve at tilbyder er godkjent lærebedrift. Det er
en rekke eksempler på at det ikke innebærer at anbudsvinnere en gang har lærlinger i vår fylke. Det bør innføres en
generell lærlingklausul som krever lærling på prosjektet og som ikke diskriminerer norske foretak. En slik
lærlingklausul bør innføres i alle kommuner, samt fylkeskommunen og statlige foretak.
Dette vil både styrke de seriøse aktørene, som tar sitt samfunnsansvar gjennom å ta inn lærlinger, og som et
forebyggende tiltak mot svart arbeid og sosial dumping.

Tiltak 12 & 13: Marin strategi, samt Marin klynge
Bergen har en unik internasjonal posisjon innen marin sektor. I dette perspektivet bør byen og regionen posisjonere
seg som Europas marine hovedstad.
Bergen Næringsråd støtter opp om Fiskeriforum Vest og Seafood Innovation Cluster i arbeidet for å fremme den
marine klyngen i Bergen og prosessen frem mot etablering av NCE Marin. Bergen Næringsråd vil også understreke
viktigheten av å arbeide for en samlokalisering av Marin forskningsklynge i Bergen, i tråd med strategien til UiB.

Tiltak 14: «Creating Global Winners» – Global Centre of Expertise Subsea
Videreutvikle klyngesamarbeidet fra NCE. Videreutvikle erfaringer knyttet til å koble lærdom og kompetanse på
tvers av næringer knyttet til havet (energi, maritim og marin).
Bergen Næringsråd har stor tro på fremtidig verdiskaping og gjensidig styrking gjennom å arbeide frem cross over-
muligheter i «De blå næringene». I den sammenhengen er det viktig å koble på ikke bare NCE Subsea, som er satt
som tiltakseier, men også NCE MaritimeClean Tech, Maritimt Forum og Bergen Næringsråd.

Med vennlig hilsen
BERGEN NÆRINGSRÅD

Marit Warncke
Adm.dir
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Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
Vestenfjelske

Norwegian Contractors’ Association Vestenfjelske

Business Region Bergen,
her
Att.: Vidar Totland Bergen 31. mars 2015

Høringsuttalelse Strategisk næringsplan for bergensregionen 2015-2020 – Business Region
Bergen

EBA Vestenfjelske vil i uttalelsen kommentere de tema/tiltak som er relevante for bygg- og
anleggsbransjen.

Vi berømmer innledningsvis BRB for innretningen av planen, spesielt at man i større grad er
næringsnøytral. Bergensregionen har, som tallene viser, langt flere bein å stå på en hva som i de
siste årene har blitt fremmet. Særlig har man fått frem at bygg- og anleggsnæringen er en ledende
næring, og ikke minst er det en næring i fortsatt vekst. Så langt vi kan se gir planen et godt
strategisk grunnlag for næringsutviklingen i regionen.

Noen enkeltkommentar til kapitlene:

Kap 1
Selv om planen i og for seg er laget på vegne av kommunene og fylkeskommunen som sogner til
BRB, er det åpenbart at planen forutsetter interaksjon med næringslivet. Det bør komme frem i
dette kapitelet.

Kap 2
Om bygg- og anleggsbransjen
Det er nylig publisert en ny undersøkelse som viser at BAE-næringen omsatte for nær en billion i
2013. Tallene er vanskelig å få frem i og med at næringen er kategorisert i forskjellige NACE-koder
i SSB sine statistikker. Det er grunn til å tro at samlede omsetningstall for Hordaland, for hele BAE,
er rundt 80 milliarder. Investeringene hvert år er beregnet til om lag 40 milliarder. Det er viktig å få
frem at næringen fortsatt er i vekst, selv om det også her ventes ringvirkninger av oljeprisfallet.

Om regionens strategiske posisjoner
Regionen er kjennetegnet også av sterke foreninger, det være seg arbeidsgiver- og
bransjeforeninger som NHO Hordaland og EBA Vestenfjelske eller rene næringsforeninger som
Bergen Næringsråd og NHIL.

I tillegg til å være et demokrati er Norge kjennetegnet ved å være en korporativ nettverksstat.
Sterke foreninger/påvirkningsagenter vil således om de klarer å samle kreftene være i en
strategisk sterk posisjon til å påvirke Stortinget og Regjeringens beslutninger.
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Mens enkeltbedriftene naturlig nok alltid vil tale for sin syke mor, er det gjennom kontakt med det
korporative at man kan få tilgang til mer gjennomarbeide synspunkt på hvor skoen trykker, og
hvilke tiltak det er hensiktsmessig å sette i verk.

Det er mao. i kommunenes, fylkeskommunens og BRBs beste interesse å holde nær kontakt med
nevnte korporative ledd.

Arbeidskraft og utdanning
Her har det de siste årene vært overfokusert på kloke hoder. Vel så viktig, viser alle undersøkelser,
er bedriftenes behov for flinke hender – dvs. fagarbeidere.

Rekrutteringsbyråene har gjerne blitt skjelt ut. Her må man imidlertid merke seg at de fyller en
svært viktig funksjon i å skaffe særlig ufaglært arbeidskraft til arbeidskraftsintensive bransjer.
Oftest i jobber nordmenn selv ikke vil ha.

Det er også viktig å påpeke at det enorme frafallet i videregående skole koster samfunnet dyrt.
Regningen for de som ikke greier å få noen utdanning og til slutt havner på NAV, vil til slutt ende
opp hos alle.

Kap 3
Kapitlet ser ut til å være basert på en god virkelighetsforståelse og gir et godt grunnlag for riktige
grep i utformingen av strategier i kapittel om fokusområder.

Kommentarer til tiltakene:

Tiltak 1 Myndighetskontakt
Vi oppfatter det dessverre slik at kontakten mellom påvirkningsagentene i denne regionen, og
samkjøringen av synspunkter for å få gjennomslag sentralt, er langt under pari. Det må være
åpenbart at man over lengre tid har fått mindre gjennomslag i for eksempel vei- og infrastruktur
investeringer enn det regionens økonomiske og folkemessige størrelse skulle tilsi.

Det kan virke som at dette skyldes at synspunkter spriker i alle retninger, kanskje med unntak av
fergefri E39. Påvirkningsagentene kan sies å være kjennetegnet ved at de løper sine egne
synspunkts ærend, for å få medieoppmerksomhet og legitimering hos sine egne, mer enn å være
opptatt av gjennomslag for regionen. I dette sprikende rommet, vil all makt ligge hos de sentrale
myndigheter istedenfor regionalt.

Vi har ikke noe konkret løsning gjennom tiltak, men vi anbefaler at man finansierer f.eks. en SNF-
rapport, for å finne ut om den regionale påvirkningen på sentrale myndigheter herifra er for dårlig,
og i tilfelle hvorfor.

Tiltak 3 og 4

Vi slutter oss her til Bergen Næringsråd sin høringsuttalelse, som er basert på våre tidligere
innspill.

Tiltak 8 Innkjøpsprosesser

Her vil man ikke komme noen vei om man ikke involverer foreninger, arbeidstaker-
/bransjeorganisasjonene. Det er særlig de siste som sitter med kontroll over opplæringskontorene
som følger opp og formidler lærlinger til bedriftene.
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Mulig nytt tiltak for å fremme fagutdanning og redusere frafall

Det er etablert er svært godt prosjekt i Bergen i det siste finansiert av Bergen kommune og
Hordaland fylkeskommune; «Ka vil du bli?» Her får ungdomsskoleelevene prøve seg ute i alle
typer praktiske (og upraktiske næringer). Dette prosjektet har potensial til å gjennomføres i hele
regionen.

Hans Martin Moxnes
Direktør

Entreprenørforeningen - Bygg Anlegg (EBA) er arbeidsgiver-/bransjeforeningen for entreprenører som på landsbasis har
ca. 230 medlemsbedrifter med ca. 30.000 ansatte. Medlemsbedriftene, som får sitt medlemskap gjennom de 9 regionale
avdelingene, omsetter for ca. 60 milliarder kroner i året, og spenner fra landets største riksdekkende entreprenørbedrifter
til mindre håndverksbedrifter og spesialentreprenører. EBA er gjennom  Byggenæringens Landsforening (BNL) tilsluttet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

EBA, Vestenfjelske avdeling, har 60 medlemsbedrifter/-avdelinger i Hordaland og Sogn og Fjordane, med 4000 ansatte
og 9 milliarder i omsetning. EBA Vestenfjelske har 9 ansatte, med kontorer i Bergen og Førde. I tillegg til å representere
entreprenørene i vest har avdelingen to opplæringskontor, BYGGOPP, med 220 tilsluttede opplæringsbedrifter og 290
lærlinger ute i medlemsbedriftene.
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Business Region Bergen
Klikk her for å skrive inn tekst.

Deres ref.: Vår ref.: 15/02839-2 Vår dato: 10.04.2015

Høyringssvar til Strategisk næringsplan 2015-2020 Business Region Bergen

Høgskolen i Bergen (HiB) vil med dette takke for oversendt strategisk næringsplan 2015-
2020 og moglegheita til å kome med høyringssvar. Høgskolen i Bergen er ein institusjon i
utvikling og har som ambisjon å byggje tilstrekkeleg kompetanse til å bli eit universitet med
forsking, utviklingsarbeid og formidling retta mot yrka vi utdannar for. Utdanning og forsking
ved høgskolen skal dekkja kunnskapsbehov i samfunnet, og hjelpa til å møte lokale og
globale utfordringar knytt til mellom anna klima, energi, velferd, fattigdom, utdanning og
demografiske endringar.

HiB er oppteken av å vere i tett dialog med regionalt samfunns- og næringsliv. Dette vert
tydeleg gjennom eit omfattande samarbeid i regionen, både når det gjeld utdanning, forsking,
utvikling og innovasjon. Høgskolen i Bergen er i prosess med å utvikle ny strategisk plan for
perioden 2015-2020. Utvikling av det regionale samarbeidet vil stå sentralt i dette arbeidet.
Vi vil med dette synleggjere nokre av HiB sine satsingar som kan vere aktuelle å løfte fram i
samband med utvikling av strategisk plan for BRB 2015-2020. Fleire av desse satsingane er
etablert i tett samarbeid med UiB og andre sentrale aktørar i regionen.

Aktuelle utdanningssatsingar

HiB har sidan 2010 utvikla sivilingeniørutdanningar, denne satsinga vil bli styrka etter at HiB
fekk UiB og NHH med på laget i 2015. Målet er på litt sikt å utdanne 200 sivilingeniørar i året.
Dette vil styrkje samfunns- og næringslivet i vår region. Det er særleg felta innovasjon og
entreprenørskap, energi, undervassteknologi og medisinsk teknologi som er eller vil bli
aktuelle for sivilingeniørutdanning. HiB inviterer til tett og forpliktande samarbeid med
næringslivet om forslag til masterprosjekt og rettleiing av studentar.
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Omsorgsteknologi

Omsorgsteknologi skal bidra til økt tryggleik og sikkerhet, og styrke den einskilde sine evner
til å klare seg sjølv i kvardagen. Bevegelsessensorar, trykksensorar og fallalarmar er døme
på slik teknologi. Høgskolen i Bergen spelar ei nasjonal rolle innan omsorgsteknologiområde,
og starta i 2011 den første vidareutdanninga på feltet. Det er etablert eit
omsorgsteknologilaboratorium ved høgskolen og det vert årleg arrangerert ein
omsorgsteknologikonferanse som har fått ei nasjonal rolle. I tillegg til dette driv HiB det
største forskingsprosjektet i landet innan utprøving av omsorgsteknologi i
kommunehelsetenesta. Dette er arbeidet er knytt til Lindås kommune.

Undervassteknologi

Undervassteknologi er eit sentralt område for HiB, både på utdannings- og på forskingssida.
HiB utviklar dette feltet i tett samarbeid med NCE Subsea og gjennom eit nyetablert
internasjonalt samarbeid kalla Global Subsea University Alliance. Alliansen vart formelt starta
i mai i år. I tillegg til HiB er universitet i Houston, Perth, Singapore, Rio de Janeiro og
Aberdeen med.

Energiteknologi

Energiteknologi er eit sentralt tverrfagleg område ved HiB som omfattar fornybar energi,
spesielt vatn, vind og sol, i tillegg til miljø- og energieffektive bygg der reduksjon av
energiforbruk er vesentleg.

Automasjon og robotteknologi

Vestlandsregionen har eit næringsliv prega av automatisering og robotteknologi, dette gjev
konkurransefortrinn på internasjonale arenaer. HiB satsar sterkt på både automasjon og
robotteknologi innan undervisning og forsking. Høgskolen har eige robotikk/automatiserings-
laboratorium og eit tett samarbeid med industrien. Høgskolen deltek i kompetanseutvikling i
regionale næringsmiljø «Kompetanseutvikling i CNC og robotnæringsmiljøet i Hordaland»
som har fått støtte av det regionale forskingsfondet.

Senter for nyskaping

Senter for nyskaping er høgskolen sitt forskings og kompetansesenter innan fagområda
innovasjon og entreprenørskap. Senteret forskar på, tilrettelegg for og
underviser om innovasjon og entreprenørskap. Tilretteleggingsaktiviteten ved Senter for
nyskaping er tett kopla med senteret si forsking på innovasjon og entreprenørskap. Gjennom
forsking vert det utvikla systematisk kunnskap om gode verkemiddel og metodar for å
stimulere til innovasjon, samstundes som erfaring frå praktisk tilrettelegging kontinuerleg
bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget på dette feltet.

Konkrete merknader til næringsplanen

BRB bør vurdere å tydeleggjere satsinga på innovasjon i eksisterande bedrifter og gjennom
etablering av nye bedrifter (dvs. entreprenørskap). Entreprenørskap bør koplast opp mot ei
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tydeleg satsing på utvikling av eit regionalt inkubasjonssenter. Ei slik utvikling bør skje i
samarbeid med sentrale aktørar i den einaste SIVA-inkubatoren som fins i Bergens-regionen
(Nyskapingsparken; HiB, BTO). Det bør i større grad stimulerast til ‘crossover innovation’,
dvs. innovasjonar der kunnskap/teknologi frå ulike bransjar  vert kombinert. Det bør også i
større grad stimulerast til meir forskingsbasert innovasjon gjennom tette koplingar mellom
næringsliv og FoU

Høgskolen i Bergen ønskjer lykke til i det vidare arbeidet med Strategisk næringsplan 2015-
2020.

Med hilsen

Ole-Gunnar Søgnen
rektor Audun Rivedal

høgskoledirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Bergen, 23. mars 2015

Kommentar til Strategisk Næringsplan

Viser til tilsendte plan for tiltak i forbindelse med Strategisk Næringsplan 2015, og til tiltak nummer

11: «Omstilling og endring, sammen om aktiv bruk av aktuelle virkemidler.

Som følge av registrerte omstillingsbehov i olje- og gassektoren i Bergensregionen vil det være viktig

å ta et proaktivt grep for å vurdere mulige nasjonale virkemidler. Problemstillingen er særlig aktuelt

for  Fjell, Sund  og Øygarden.  Gjennom tiltaket  ønsker  en  å  mobilisere  aktuelle  bedrifter  gjennom

Brukerstyrt Innovasjons Arena» «» (BIA) som virkemiddel. Konkret ønskes oppstart første halvår 2015,

med sikte på å nå frist for søknad om BIA-midler oktober 2015.»

Som  kjent  har Hordaland fylkeskommune  satt  i gang  et  arbeid  for  å få  en  bedre  oversikt  over

situasjonen i leverandørindustrien med bakgrunn i utviklingen i næringen den siste tiden. HOG Energi

er  bedt om  å  gjennomføre  en analyse  av  situasjonen  med  særlig  fokus  på små-  og  mellomstore

bedrifter En rapport om dette arbeidet skal leveres fylkeskommunen med det aller første. En del av

dette  arbeidet  er  å  foreslå  tiltak  for  politikerne  i fylket.  Petroleumsnæringen  er  den  viktigste

næringen i Hordaland med over 30 000 ansatte.

Næringen er viktig for alle regionene i fylket. Når man drøfter tiltak slik det er foreslått i SNP, er det

derfor viktig at disse tiltakene blir lagt opp slik at alle regioner kan nyte godt av dem. Utfordringene

er betydelige både for Sunnhordland, Bergensområdet region Vest og Nordhordland. Derfor må det

etableres tiltak som kan være til hjelp for næringen i alle regioner. Det foreslåtte tiltaket inneholder

et interessant tema som vi mener kan være en del av et større regionalt tiltak for å sikre framtiden

for leverandørbedriftene i Hordaland.

Som den største regionale utvikleren i Hordaland bør det være Hordaland fylkeskommune som skal

stå som ansvarlig tiltakseier av dette prosjektet i samarbeid HOG Energi.
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Under punkt 11 foreslår vi følgende tiltak:

«Hvordan  kan  offentlige  virkemidler  settes  inn  i  petroleumsnæringen  i  Hordaland  for  å  oppnå

nødvendig omstilling og endring.»

Med vennlig hilsen

Ove Lunde

Nelson Rojas

HOG Energi
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Innspill til høringsutkast, Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020.

Fiskeriforum Vest har følgende merknader til SNP fokusområder og tiltak:

Merknad til tiltak 1:

Viktig at Næringsaktørene blir hørt direkte. BRB kan være en tilrettelegger.

Merknad til tiltak 3:

At vedtatte «Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger» utvides til å gjelde alle
kommunene i Hordaland.

Merknader til tiltak 7:

Fiskeriforum Vest, i samarbeid med The Seafood Innovation Cluster har i dag konkrete prosjekter for
å styrke samarbeidet mellom skoler og arbeidsliv. Viser og til tiltak 15, hvor det er startet opp et
langsiktig samarbeid mellom de havbaserte næringsklyngene og skoler for omdømmebygging fro
fremtidige kunnskapsmedarbeidere innenfor «Ocean Industries».

Tiltakseier bør derfor ikke utelukkende være koblet opp til Gode Sirklar alene.

Merknad til tiltak 8:

Det bør stilles krav til at en leverandør har aktive lærlinger (ikke bare godkjent som lærerbedrift).

Merknad til tiltak 10:

Utvikle og en mer prioritert satsning av «Ocean entreprenørskap» gjennom BTO, Connect Vest og
regionens inkubatormiljø og tjenester, på tvers av de ulike havromsklyngene.

I Bergensregionen har vi både svært sterke havrelaterte næringer (subsea, sjømat, maritim), samt
sterke og relevante FoU-institusjoner (for eksempel Høgskolen i Bergen, Havforskningsinstituttet,
UNI Research, Christian Michelsen Research, Universitetet i Bergen og NHH).

Dette åpner opp et utviklings- og forretnings- potensiale som best tas ut gjennom tettere
samhandling mellom de ulike havromsklyngene. I tillegg er kompetanse om kapitalmarkedene
inklusive kapital tilgang samt byens inkubatormiljø også viktige innsatsfaktorer i en total modell for
regionen.

Merknader til tiltak 11:

Tiltaket bør være i samarbeide med Uptime Centre of Competence. Senteret ble etablert i 2012 som
et resultat av at aktørene i de største industrinæringene gikk sammen om å etablere et
kompetansesenter for drift og vedlikehold. Senteret eies av HiB, UiB, CMR og en rekke industrielle
selskaper og aktører.
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Senterets nedslagsfelt er både regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Der aktørene ser et behov for
utviklingsaktiviteter, FoU og Innovasjon, skal UPTIME Centre of Competence være en katalysator for
prioriterte utviklingsprosjekter, definert av og styrt av industrien.

Merknad til tiltak 12:

Marin Strategiplan Hordaland. Vestnorsk Havbrukslag (FHL), Fiskarlaget Vest og Fiskeriforum Vest har
tidligere sendt inn forslag for utarbeidelse av en Marin strategiplan i Hordaland (høringsinnspill til ny
planstrategi for Hordaland 2012-2016), slik de har gjort i bla Rogaland og Trøndelag.  I lys av
posisjonen, potensialet og miljømessige utfordringer, mener vi det er viktig for Bergensregionen å ha
en samordnet og sektorovergripende planlegging for marin næringsutvikling i regionen. Planen skal
bidra til å synliggjøre Bergensregionens marine satsinger i et nasjonalt perspektiv med prioriteringer
for felles initiativ og ulike satsinger. Strategiplanen bør gi føringer for prioriteringene gjennom skoler,
videregående opplæring, og fylkeskommunale virkemiddelsatsninger som IN, VRI, HNH og Regionale
Forskningsfond Vestlandet.

Merknad til tiltak 13: GCE Marin

Med Bergensregionens unike internasjonale posisjon i sjømatnæringen med store globale
næringsaktører, tunge forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner, nasjonale forvaltningsmiljøer, en
betydelig underleverandørindustri og et omfattende finans- og kunnskapsmiljø spesifikt rettet mot
sektoren, har regionen en komplett næringsklynge for sjømat. For å kunne nyttiggjøre seg
oppgraderingsmekanismene i en klynge, er det viktig at det etableres en slagkraftig
klyngeorganisasjon som kan bidra til å stimulere til innovasjon og kunnskapsdeling på tvers av
aktørene i sektoren. På dette grunnlag etableres det et tiltak som har til hensikt å få etablert en NCE-
Seafood klynge i Innovasjon Norges klyngeprogram innen marin sektor i regionen, med ambisjoner
på sikt å etablere en marin GCE-klynge.

Tiltakseier: Seafood Innovation Cluster

Merknad til tiltak 15: Ocean Innovation

Bergensregionen har et naturlig fortrinn gjennom nært relaterte klynger fra sektorene marin,
maritim og energi. «Ocean Innovation» samarbeidet vil se på muligheter for innovasjon på tvers av
havnæringene. Målet er økt samlet konkurransekraft.

Det er store uforløste industrielle potensialer knyttet til samhandling på tvers av de havnære
bransjene. For eksempel er verdens havområder, som utgjør 70 % av klodens overflate, i all hovedsak
uutforsket. Mulighetene for å utnytte disse enorme ressursene utforskes nå. Eksempelvis er
utvinning av mineraler fra verdenshavene noe det etter hvert jobbes aktivt med, og offshore
vindkraft kan nevnes som et annet interessant område for fremtidig verdiskapning og nyskaping.
Videre kan flere av utfordringene som fiskeoppdrettsnæringen står overfor, for eksempel rømning og
forurensing, langt på vei løses ved å aktivisere og nyttiggjøre teknologikompetanse innen subsea og
maritim sektor i regionen. Konstruksjonsteknikk, offshoreinstallasjoner, instrumenteringsteknologi og
overvåkning er eksempler på områder som vil være relevante.

For å lykkes må prosjektet ha sterk involvering fra næringsaktørene som utgjør medlemsmassen til
havnæringenes organisasjoner.  Disse næringenes dynamikk er preget av høy aktivitet og evne til
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hurtige omstillinger. For å sikre involvering er det derfor viktig at det leveres konkrete resultater
underveis i en mer langsiktig prosess mot nye løsninger. Dette kan være i form av
kompetansehevende tiltak og rapporter som kan gi grunnlag og retning for videre arbeid. Helt
konkret vil Ocean Innovation produsere:

· Ocean Talent Camp (OTC) et arrangement for ungdom som viser frem havnæringene.
· En rapport som dokumenterer flyt av kompetanse og tekniske løsninger mellom

havnæringene
· Ulike klynger bla. NCE Subsea og Seafood Innovation Cluster vil fremover vurder og utnytte

mulighetene for anvendelse av subsea faglige løsninger og kompetanse for å løse
utfordringer som rømning og forurensing i fiskeoppdrettsnæringen

Langsiktig mål:

· Nye og mer bærekraftige og konkurransedyktige løsninger for fremtiden
· Økt samlet konkurransekraft

Tiltakseiere: Maritimt Forum Bergensregionen, NCE Maritime Clean Tech, NCE Subsea og Seafood
Innovation Cluster.

Forslag til nye tiltak:

Forslag til nye tiltak under «Utdanning og forskning»

 Samlokalisering av marin forskningsklynge. Fiskeriforum Vest etterlyser tiltak for
samlokalisering av det sterke marine forskningsmiljøet. Bergensregionen er et internasjonalt
kraftsentrum av marin forskning, utdanning og forvaltning. Økt satsning på utdanning,
forskning og FoU infrastruktur står helt sentralt for videre bærekraftig utvikling og vekst av
den marine og andre havbaserte næringer videre fremover. Det bør vurderes om UiB bør
være ansvarlig.

 Blått Maritimt kompetansesenter Sør,  Austevoll. Sentrale styresmakter har uttrykt ønske om
et nærmere samarbeid mellom næringsliv, utdanningsinstitusjoner og ulike forskingsmiljø.
Austevoll ligg godt til rette for å få dette til, og har i dag en veletablert klynge som inkludere
tett samarbeid mellom skoler, forskning, høyere utdanning og regionens næringsliv. Det bør
vurderes om Hordaland fylkeskommune gjennom Austevoll VGS kan være ansvarlig.

 Etablering av et nasjonalt kompetansesenter for lokalmat.  Hordaland fylkeskommune har
vedtatt en Matstrategi, og Bergen kommune arbeider med en UNESCO søknad på mat.
Sjømat- og landbruksnæringen har etablert et selskap som skal utvikle et nasjonalt
kompetansesenter for lokalmat med utgagnspunkt i matsenteret og Torget i Bergen.
Samarbeidet er unikt i nasjonal sammenheng. Selskapet skal fremme blå/grønt samarbeid for
å styrke interessen for mat, ta i bruk og formidle kunnskap om mat, styrke interessen for de
to næringene blant ungdom som skal gjør yrkesvalg, etablere felles kunnskapsprogram som
retter seg mot barn og unge og utvikle bruken av lokalmat inn mot reiselivsnæringen.

Det bør vurderes om Matarena, det nye blågrønne matselskapet kan være ansvarlig.
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Epost mottatt 23.03 15 fra Monica Hannestad DRB

Hei!

Tekst i rødt er tilføyninger/endringer som vi ønsker inn i dokumentet.

Generelt sett i dokumentet

IKT media og Design må være overskriften- ikke bare IKT og Media

Side 11

Regionen har Norges nest største designmiljø målt pr innbygger
semiljø innen strategisk design i regi av arenaprosjektet DesignArena og Design Region
Bergen

side 31- bredde av designfeltet

IKT, media og design Salg av utstyr og tjenester tilknyttet tele-, audio- og video, trådløs-
, satellitt- og kabelbasert telekommunikasjon, kringkasting og
produksjon av fjernsyn og radio, utgivelse og trykking av aviser,
blader og bøker, grafiske tjenester og medieformidling. Samt
utviklere, selgere og leverandører av IT-produkter og tjenester.
Designvirksomhet i hele bredden av designfaget- fra
industridesign, interaksjon, møbel, tjenestedesign, grafisk og
andre designretninger.

Side 40- avsnitt om design under IKT. media og Design

Design Region Bergen gjennom DesignArena samler bedrifter fra designnæring og annet
næringsliv for å styrke de beste strategiske designbrukerne og –leverandørene, blant annet
gjennom utviklingen av en egen masterutdannelse i design thinking, tilbudt i samarbeid
mellom KHiB, HiB og NHH. Klyngeprosjektet har en målsetning om å gjøre Bergen til
Nordens hovedstad for designdrevet innovasjon, og vil gjøre det selvfølgelig for regionens
næringsliv å bruke designkompetanse på lik linje med økonomi- og teknologikompetanse i
alle sine utviklingsprosjekter.
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side 41- styrke kunnskapssamarbeidet

1. Styrke samhandlingen gjennom en aktiv satsing på klyngeutvikling, samarbeidsarenaer
og møteplasser for næringen.

 Videreutvikle en sterk designklynge basert på Designarena med mål om NCE
status

2. Styrke kunnskapssamarbeidet

Videre oppfølging av strategisk design inn mot Oceaninnovation som klynge til
klynge innovasjonsprosjekt.

Eget tiltak under kompetanse

Design Thinking Innovasjonslederutdanning.
Gjennom DesignArena prosjektet gjennomføres i 2015 en 9 måneders pilot på masternivå.
Første omgang rettes dette mot etter og videreutdanningsnivå, der fokus er konkret
ledelesprosjkter som gjennomføres som en del av utdannelsen. Dette er eneste av sitt slag i
Norge.
DesignArena som klyngeprosjektt har en målsetning om å gjøre Bergen til Nordens hovedstad
for designdrevet innovasjon, og vil gjøre det selvfølgelig for regionens næringsliv å bruke
designkompetanse på lik linje med økonomi- og teknologikompetanse i alle sine
utviklingsprosjekter.

Samarbeid : NHH, HiB og KHIB.
Tiltakseier Design Region Bergen

Eget tiltak under Tiltak knyttet til Bygge regionalt omdømme

Tiltak: Raff Designuke
Bergensregionen har Norges eneste designuke. Her utstilles bredden av designfeltet, sammen
med designfrokoster og en stor internasjonal fagdag for fremoverlent næringsliv.

Tiltakseier Design Region Bergen

med vennlig hilsen
Monica Hannestad
907 54 600

Direktør
Design Region Bergen

Sjekk også ut
www.drb.no
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Høringssvar fra Universitetet i Bergen til Business Region Bergens strategiske
næringsplan 2015 –2020Universitetet i Bergen (UiB) vil med dette takke for muligheten til å komme medhøringssvar til Strategisk Næringsplan 2015 – 2022. Vi er opptatt av et tett samarbeidmed våre omgivelser for å styrke forskning, utdanning og innovasjon til det beste forfremtidens kunnskapssamfunn.Vi ønsker å benytte dette høringssvaret til å opplyse om den siste informasjonen rundtplanleggingen av en rekke tematiske kunnskapsklynger som vi mener vil bli viktig forutviklingen av forskning, utdanning, næringsliv og innovasjon i Bergen, på Vestlandet ogi Norge.Noen av disse klyngene trekkes frem i utkastet som Media City Bergen og Science CityBergen. Vi vil også trekke frem planene for en marin klynge på Marineholmen og enhelseklynge på Årstadvollen som særlig viktige i sammenheng med dennenæringsplanen.UiB er i disse dager i prosessen med å utvikle en ny universitetsstrategi for perioden2016 – 2022. Her vil kunnskapsklyngene være sentrale for vår satsing i fremtiden.Under følger en oversikt over status på de ulike kunnskapssklyngene. Noen vil være merrelevant enn andre for BRBs strategiske næringsplan, men vi ønsker likevel å gi enoversikt over alle. Vi ønsker også å opplyse om at tidshorisontene på de ulike klyngeneskal fastsettes endelig i universitetsstrategien som vil bli behandlet av universitetsstyreti løpet av året.
Klimaklynge:

Bergen har verdensledende forskningsmiljøer innen klimaforskning oguniversitetet vil utvikle en klimaklynge ved å ruste opp bygget til Geofysisk institutt.Opprustningen av bygget skal være ferdig i løpet av 2016 og vil gi en samlokalisering avklimaforskningen ved UiB, Uni Research og andre relevante miljøer.
MediaCityBergen (MCB)

har ambisjoner om å skape et internasjonalt ledende miljø forinnovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet. Et viktig mål er å øke denfaglige samhandlingen mellom medie-, teknologi- og utdannings- og forskningsmiljøerfra de store medieaktørene i Bergen - BT, BA, NRK, TV2, Vizrt, medieutdanningen vedInstitutt for informasjons- og medievitenskap og flere av UiBs digitale satsinger. MCBskal være innflyttingsklart i løpet av 2017.
Science City Bergen (SCB)

skal være en internasjonalt ledende kunnskapsklynge forfremtidens energi- og teknologiløsninger gjennom å samle Bergens forsknings-,utdannings- og teknologimiljøer i et nytt signalbygg, i hjertet av UiB. Her skal det byggesmoderne laboratorier, teknologiplattformer og arbeidsplasser med fasiliteter forutdanning, forskning, formidling, og innovasjon. Det arbeides for at SCB skal være ferdigi 2019.
En klynge for middelalderforskning

med Universitetsmuseet som arena skal bli entverrfaglig drivkraft for middelalderhistorie, filologi og middelalderarkeologi i nærkontakt med regionale institusjoner og med en sterk internasjonal orientering. Klyngenskal videreutvikle de sterke tradisjonene de humanistiske fagene har innenfor

83 av 226



forskningsbasert undervisning, utvikle kontakten med regionale aktører, skolen og væreen pådriver i lokal- og nasjonal kunnskapsformidling. Klyngen skal ha oppstart i løpet av2016.
Følgende klynger er under planlegging 2019-2022:

Enkunnskapsklynge for helsefagene
på Årstadvollen skal samle helsefaglige miljøerfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon i Bergen og på Vestlandet.Prosjektering vil starte opp i 2015

En marin klynge
der våre marine miljøer, Havforskningsinstituttet og andre nasjonaleaktører skal samlokalisere forskning, utdanning, forvaltning og næring er underplanlegging og vil bli utviklet i løpet av perioden, og vil bli sett i sammenheng medhandlingsplanen for «Havbyen Bergen».Utviklingsforskning i tilknytning til Bergen ressurssenter kan danne grunnlaget for en

kunnskapsklynge for global utvikling
.
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Business Region Bergen
Strandgaten 6
5013 BERGEN

PARTSBREV

Dykkar ref. Vår ref. Stad/Dato:
12/373-6/K2-U00, K3-&30//BEH 11.03.2015

FRÅSEGN TIL PLANFORSLAG FOR STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR
BERGENSREGIONEN 2015-2020

Planforslag for strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2019 vart handsama i
formannskapet 04.03.15. Det er gjort følgjande vedtak i saka:

FORMANNSKAPET 04.03.2015

FS-011/15 VEDTAK:

Øygarden formannskap vedtek framlegget til «Strategisk Næringsplan – 2015-2020» for
Bergensregionen slik det ligg føre med desse merknadane:

Strategisk næringsplan side 26.
Tiltak 4:
«Kartlegge og synliggjøre positive og negative effekter av kommunenes praksis med
utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan og byggesak, samt skissere
forslag til en felles regional strategi for utbyggingsavtaler.
Sett frå næringslivets ståsted finnes eksempler på bruk av utbyggingsavtaler og
rekkefølgebestemmelser i kommunene som føles som urimelige pålegg for aktuell utbygger».

Formannskapet strekar under at dette med utbyggingsavtalar må belyse både næringslivet og
kommunen si rolle på ein god måte.

Strategisk næringsplan side 27 og 28
Tiltak 7 Praksisnær undervisning og erfaringsundervisning.
Tiltak 11 Omstilling og endring, sammen om aktiv bruk av aktuelle virkemidler
Er begge tiltak i regi av Gode Sirklar.

Formannskapet i Øygarden sluttar seg til at dette er viktige tiltak i forslag til handlingsplan og
støttar Gode Sirklar.
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Strategisk næringsplan side 33
Andre avsnitt under Olje og Gass
«Hordaland er Norges største ilandføringsfylke. Olje og gass skal ilandføres på Mongstad og
Sture også de neste femti årene. Baseaktiviteten i regionen er voksende og CCB-basen og
Mongstad-basen vil ytterligere spesialieres innen hendholdsvis subsea og forsyning.»

Gass til Kollsnesanlegget er ikkje nemnt i avsnittet.
Formannskapet ønskjer at denne setninga vert lagt til i avsnittet:
Gass skal ilandføres til Kollsnes i like langt perspektiv.

Dette til orientering.

Med helsing

Beate Hetlevik
Konsulent Rådmannstaben

Dokumentet er elektronisk godkjent, og krev difor ingen signatur.
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Høringsuttalelse til Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020

De siste 5 årene har spillutvikling i Bergensregionen opplevd en kraftig vekst. Antall selskaper har
doblet og det var i Bergen organisasjonen, Spillmakerlauget, ble opprettet. Spillselskapene har jobbet
målrettet med å bygge næringen opp til en bærekraftig industri. Spillmakerlauget har bidratt til å
opprette investorforum, konferanser og workshop som fremmer dataspill og spillteknologi. Arbeidet til
Spillmakerlauget har bidratt til mye internasjonal oppmerksomhet og besøk til regionen. Det gode
miljøet og den høye aktiviteten har også fått store suksesser i bransjen, som Dirtybit til å flytte til
Bergen. Spillselskapene har tiltrukket seg store internasjonale utgivere som har blant
annet lansert Bergens-spill i Japan.

I 2014, med støtte fra Kulturrådet, Hordaland Fylkeskommune og Bergen kommune, opprettet
Spillmakerlauget et Kompetansesenter for Spillutvikling (GameDev Norway) i Bergen. Senteret skal
fremme norsk spillutvikling og være et ressurssenter for norske spillutviklere. GameDev Norway har
siden oppstart opprettet en nettside, hatt flere workshoper og hostet et arrangement
på generalkonsulens residens i San Francisco i forbindelse med den store spilluviklingskonferansen,
Game Developers Conference.

I 2015 ble Bergen Game Collective opprettet. 5 selskaper har flyttet inn i et felles lokale på Kronstad.
Dette anses som et første steg for å ha en samlet industri inn i Media City Bergen i 2017. I tillegg ble
den første norske utgiveren av spill, Snow Cannon Games, etablert i Bergen i 2015.

Vi viser til foreslått tiltak fra Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, UiB og MediaRegion
Bergen knyttet til etableringen av Media City Bergen. Vi viser også til vedtatt Handlingsplan for Næring
fra HFK som viser til følgende prioritering innen media og kulturbasert næringsliv i 2015:
· Etablering av nasjonalt kompetansesenter for spillutvikling i Bergen
· Følgje opp og aktivt bidra til realisering av MediaByBergen

Vi ønsker derved å forankre vårt arbeid med etablering av et nasjonalt kompetansesenter for
spillutvikling i Strategisk Næringsplan som et konkret tiltak med Spillmakerlauget som tiltakseier,
eventuelt som et element i et tiltak for å følge opp og aktivt bidra til realisering av Media By Bergen i
tråd med høringsuttalelser fra MediaRegion Bergen, UiB, Hordaland fylkeskommune og Bergen
kommune.

Med vennlig hilsen,

_______________________
Linn Søvig
Prosjektleder for Kompetansesenter for spillutvikling
GameDev Norway
Spillmakerlauget
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Vi gir lokale idear globale moglegheiter

Postboks 448 Sentrum, N-0104 Oslo T: +47 22 00 25 00 www.innovasjonnoreg.no
Besøksadresse: Akersgata 13 F: +47 22 00 25 01 post@innovasjonnoreg.no Org. nr.: 986 399 445

Business Region Bergen
Strandgaten 6
5013 Bergen

Dykkar ref.: Vår ref.: Bergen 20.03.2015
Vidar Totland Kristine Kopperud Timberlid

Strategisk Næringsplan for Bergensregionen – Høyringsmerknader Innovasjon
Noreg Hordaland

Direktør Nina Broch Mathisen har delteke i prosessen som har leia fram til høyringsutkastet. Hennar
merknader har vore følgjande:

- Vi må sørgje for at planen i størst muleg grad er kunde/brukarretta, dvs at brukarane ikkje
hjelparane står i fokus. Vi stiller oss bak det overordna grepet med å sette fokus på det
kommunane kan gjere noko med.

- Vi ønskjer at BRB tek eit ansvar for aktiv profilering av regionen gjennom delegasjonsreiser og
felles profilering ute og ei «Invest in Bergensregionen»-teneste for å trekke til seg
investeringar inn.

Andre kommentarar:

Under kap Overordnede utviklingstrender og utfordringer:
- Den stadige utflyttinga av hovudkontor er ei utfordring for regionen som burde bli nevnt.

Under overskrifta Innovasjon, entreprenørskap og endring (s22)

- Vi vil oppmode om at «bedre gründerskap» ikkje berre «økt» blir lagt til grunn som utfordring

Med venleg helsing
for Innovasjon Noreg

Kristine Kopperud Timberlid
Seniorrådgjevar
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side 1

Til:
Business Region Bergen

Sakshandsamar:
Øystein Sørhaug
Felles næringssjef Lindås/Austrheim kommunar
Kvernhusmyrane 20
5914 Isdalstø

Kopi:
Ordførar i Lindås kommune
Rådmann og ass.rådmann i Lindås kommune

Dato:
16.03.15

HØYRINGSUTTALE STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN 2015-2020

Syner til tidligare utsendt strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020, og etterfølgjande
presentasjon i Lindås kommune sitt formannskap 05.03.15.

Lindås kommune ynskjer å gi sin uttale til næringsplanen – basert på saksførebuing og formelt vedtak
i formannskapet 05.03. Lindås kommune ynskjer også å gi ein skriftleg oppsummering på diskusjonen
i sjølve formannskapet.

Lindås kommune ber om at næringsplanen for Bergensregionen 2015-2020 vert oppdatert med
innhaldet i dette dokumentet.

Mvh
Øystein Sørhaug
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Saksførebuande papirer til formannskap 05.03.15:
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side 5

Handsaming i formannskap 05.03.15:

Diskusjon i formannskapet 05.03.15:

Ang. tiltak 4 «kartlegge og synliggjøre positive og negative effekter av kommunenes praksis med
utbyggingsavtaler og rekkefølgebestemmelser knyttet til plan og byggesak, samt skissere forslag til
en felles regional strategi for utbyggingsavtaler». Dette er problemstillingar som er høgaktuelle og
relevante for Mongstad-kommunane Lindås og Austrheim, spesielt eksemplifisert med utbygging på
Mongstad-området og i Knarvik sentrum.
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Ang. tiltak 6 «etablere Invest in Region Bergen». Her har Lindås kommune gode erfaringar med
samarbeid med Business Region Bergen, og ynskjer å vidareutvikle dette. For å lukkast med dette, ser
difor formannskapet positivt på ei etablering av «Invest in Region Bergen». Lindås kommune har også
gode erfaringar med www.arealguiden.no, som skal vere ein inngangsport for å marknadsføra
næringsareal i Bergensregionen. Det er BrB som har utvikla denne også. Desse to tenestane er viktige
for Lindås kommune, og som kommunen alt ser positive resultater av.

Formannskapet signaliserte ei interesse av å bli betre kjend med tiltak nr 11 i næringsplanen
«Omstilling og endring, saman om aktiv bruk av aktuelle virkemidler». Problemstillinga med
omstilling innen O&G er ikkje avgrensa geografisk, og deler av Mongstad-miljøet er/vil bli berørt. Det
betyr at Lindås kommune vil vise interesse for eit slikt tiltak, og gjerne delta saman med fleire andre
aktørar i dette arbeidet. HOG Energi har også nyleg utarbeida ein overordna rapport for O&G og
deira omstillingsutfordringar. Tiltaket må sjåast i samanheng med dette arbeidet.

Formannskapet tok også opp omsorgsteknologiprosjektet til Lindås kommune. Prosjektet vert leia av
Omsorgsforskning-vest og er finansiert av Regionalt Forskningsfond-vest. Lindåsprosjektet er eit 3-
årig FoU-prosjekt kor ein skal sjå på korleis omsorgsteknologi påverkar brukerar, pårørande, tilsette
og organisering av heimetenesta. Sjå meir info her:
http://www.lindas.kommune.no/omsorgsteknologi.331496.nn.html.

Formannskapet nemde også mobil/bredbandsutbygging som sentrale innsatsfaktorar for å kunne
vera ein næringsvenleg kommune. I Lindås kommune er dette eit svært sentralt tema som er høgt
oppe på dagsorden, og alle næringsplanar i regionen bør aktualisera dette.

Formannskapet poengterte også viktigheten av lærlingar og fagarbeiderar, dette er eit arbeid som
må styrkast og vidareførast.

Formannskapet meinte også at offentlig sektor burde vera meir innovativ, og her bør det komma
fleire insentiver for kommunane.
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LOs distriktskontor
Hordaland
Håkonsgate 3-5
5010 BERGEN

Telefon0 32 00 Bankgiro 9001.07.00182
Org.nr971 074 337

hordaland@lo.no

Att:

Deres ref. Vår ref. Dato:
15/409-3 041.221/ELDA Bergen, 18.03.2015

Høringssvar Strategisk næringsplan Bergensregionen 2015-2020

LO stiller seg bak retningen på planforslaget, og mener det er valgt riktige fokusområder. Det
er positivt at det er presisert at planen skal bidra til å vise hva det offentlige kan gjøre for å
tilrettelegge for god næringsutvikling i regionen.

LO sier seg fornøyd med at det fokuseres på kompetanse i alle ledd. Her er tiltakene som
gjelder lærlingplasser, dimensjonering av utdanning, sammenhengende utdanningsløp og
klausuler i offentlige innkjøp gode virkemidler, enten det gjelder krav til lærlinger eller å
fremme innovasjon.

Det er etter LOs syn viktig at BRB adresserer sine eiere, og at disse følger opp med bruk av
lærlingklausuler, samt utvikler et godt opplegg for å kunne etterprøve at klausuler blir
overholdt.

LO er tilfreds med at tiltakene som gjelder utdanning og flere læreplasser også omhandler
kommunene og andre offentlige aktørers samfunnsansvar med å være lærebedrifter.
Kommuner må bli flinkere til å ta inn lærlinger, og utdanne arbeidstakerne de trenger nå og i
fremtiden.

Satsing på kvalitet i skolen, og tidlig og god rådgivning er viktig i alle faser av utdanningen.
LO er fornøyd med at planen peker på behovet for økt innsats i alle organer, for at arbeidslivet
skal få den arbeidskraften de etterspør, og at innbyggerne får en utdanning som gir rett
kompetanse og arbeid.

Å etablere utdanningsretninger som kan åpne for at flere går til høyere utdanning med et
fagbrev som utgangspunkt, mener LO vil være et viktig bidrag på mange vis, mellom annet
for å redusere frafall både i videregående skole og på høyere utdanning.

Vi finner det misvisende når det fremgår at det er mangel på kompetent arbeidskraft innenfor
helse og sosial, samtidig som det er vanskelig å få heltidsstillinger, og ufaglærte ansettes
fremfor faglærte. Det er viktig at BRB utfordrer kommunene til å sette fokus på problemet,
ikke minst med tanke på fremtidig rekruttering.
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LO har vanskelig for å forstå behov eller hensikt i at BRB skal etablere et Oslo-kontor. Vi tror
at dersom styret er tverrpolitisk sammensatt, mulig også med partenes deltakelse, vil BRB
oppnå langt mer, enn hva som kan oppnås med et Oslo-kontor. Etter LOs syn, vil et godt
sammensatt styre sikre et langt bedre nettverk, samt gi god, og ikke minst forankret
kunnskapsformidling til nasjonale beslutningstakere. Motsatt vil styremedlemmene selv ha
hovedkontor o.l. i Oslo, og vil ha oversikt og kunne ta med nye utfordringer fra nasjonalt
nivå, inn i styrets og/eller administrasjonens arbeid.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE

LOs distriktskontor Hordaland

Roger Pilskog
(sign.)

Elise Dåvøy
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.
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OSTERØY INDUSTRILAG Telefon 56 19 22 70
v / Industrikonsulenten på Osterøy Telefaks  56 19 21 01
5282 Lonevåg e-post lars.mjos@osteroyindustrilag.no

www.osteroyindustrilag.no

Til Business Region Bergensregionen

Osterøy 27.4.2015

Uttale til høyringsframlegg til strategisk næringsplan for
Bergensregionen 2015 – 2020 med tilhøyrande tiltaksdel

Styret i Osterøy Industrilag stør framlegget til strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015
– 2020 med tilhøyrande tiltaksdel.

Her kjem nokre presiseringar.

Me stør framlegget om at dette først og fremst er kommunane og fylkeskommunen sin plan.
Me er samde i at planen ikkje skal ha eit sterkt bransjefokus; det er betre med klyngefokus.
Me stør fokuset på berekraft. Osterfjordregionen har t.d. bioenergi som satsingsfelt.
Me stør fokuset på innovasjon, entreprenørskap og næringsutvikling. Her har Osterøy kommune
i mage år samarbeidd med Osterøy Industrilag om Industrikonsulenten på Osterøy; ei
førstelineteneste med dette som hovudfokus. Dette samarbeidet ønskjer me å halde fram med.

Presiseringar til tiltaksdelen:

Til tiltak 4: Det er trong for bistand for utarbeiding av ein god norm for utbyggingsavtalar. Det er
aukande bruk av rekkefølgekrav frå overordna styresmakter med til dels urimeleg omfang. Her
bør ein ha ein systematisk gjennomgang og få ein meir heilskapleg praksis tilpassa i kva type
område reguleringsplanen gjeld.

Til tiltak 7: Osterøy vidaregåande skule i samarbeid med næringslivet har god erfaring og gode
resultat med praksisnær undervisning og me ønskjer å utvikle dette vidare innan skuleverket.

Til tiltak 10: Osterøy kommune har i mange år hatt eit gratis førstelinetibod for etablerarar
gjennom Industrikonsulenten på Osterøy og Osterøy Industrilag ønskjer å halde fram med dette.

Til tiltak 16:
Osterøynæringslivet saman med Osterøy vdaregåande skule har teke initiativet til prosjektet
«Kompetanseutvikling i CNC og robotnæringsmiljøet i Hordaland» der m.a. Høgskolen i
Bergen og Bergen tekniske fagskole skal utvikle eigne tilbod på dette området. Gjennom dette
prosjektet vert det no etter prosessamlinga 17.- 18.2.2015 teke initiativ til å vidareutvikle denne
klynga gjennom eit ARENA-prosjekt. Me stør dette initiativet

Med venleg helsing Osterøy Industrilag

Lars Magne Bysheim, formann Lars Mjøs, sekretær
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REGIONALAVDELINGA

Hordaland fylkeskommune
REGIONALAVDELINGA

Agnes Mowinckels gate 5
PB 7900
5020 Bergen

Tlf: 55 23 90 00
e-post:  hfk@hfk.no
www.hordaland.no

Org.nr. NO 938 626 367 mva.
Kontonr. 5201 06 74239

Arkivnr: 2015/2100-1

Saksbehandlar: Siri Hanson

Saksframlegg

Saksgang

Utval Saknr. Møtedato
Fylkesutvalet 26.03.2015

Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020. Første gangs behandling

Samandrag
På vegne av eigarane fekk Business Region Bergen i oppdrag å rullere eksisterande Strategisk
Næringsplan for Bergensregionen (SNP). Mandatet vart gitt på eigarmøte 21.03.2014 og innebar
endring av dokumentets utforming og tydelegare beskriving av næringslivet. Målformuleringa er
vidareført i revidert form. Business Region Bergen har leia arbeidet med planen og har i
prosessen fått innspel frå eigarane og næringslivsorganisasjonar, NCE-ane, NHO, LO og
kunnskapsmiljøa.

Planen er som no er på første gong høyring er eit strategisk verktøy for kommunane og
fylkeskommunen, ikkje spesifikt ein plan for Business Region Bergen AS eller næringslivet.
Planen har fokus på kva det offentlege kan gjere for å tilrettelegge for god næringsutvikling.

Etter at planutkastet har vore på høyring hos eigarane og endra på bakgrunn av innspela, skal
planen vedtakast i eigarkommunane og i fylkeskommunen.

Fylkesrådmannen meiner at mål og strategidelen er i samsvar med fylkeskommunen sine eigne
planar forventningar, men at tiltaksdelen bør omarbeidast til færre tiltak som i større grad bør vere
fellesprosjekt.

Forslag til vedtak
1. Hordaland fylkeskommune stør opp om overordna mål, samt strategi og fokusområde

i utkast til Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020, men ynskjer ei
formulering av målsettinga i tråd med forslaget i dette saksframlegget.

2. Hordaland fylkeskommune ber om at tiltaka vert omarbeidd slik at prosjekta står fram
som større fellesprosjekt og ynskjer prioritering av desse tema:
 Samordning og tydeliggjøring av ulike aktørar sin rolle knytt til entreprenørskap og

etablerartenesta.
 Bidra til å etablere «Invest in Region Bergen»
 Samarbeid om utvikling av Bergensregionen til verdsleiande nærings- og

kunnskapsmiljø innan sjømat og berekraftig havbruksproduksjon.
 Samarbeid om framtidsretta energiløysingar.

3. Hordaland fylkeskommune ynskjer desse tiltaka inn i planen:
 Utvikle eit større og meir synleg kontormiljø for regionale utviklingsaktørar i

Bergen i tråd med vedtak i fylkestinget 10.12.2014.
 IKT/media t.d. realisering av MediaCityBergen.
 Teknologiutvikling og tiltak for å redusere utslepp frå skip.
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Rune Haugsdal
fylkesrådmann

Bård Sandal
fylkesdirektør regional utvikling

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift.

Vedlegg:
Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020
Saksprotokoll fylkestinget 10.12.2014.  Gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sitt
engasjement i Business Region Bergen
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Fylkesrådmannen, 11.03.2015

Bakgrunn
På vegne av eigarane fekk Business Region Bergen i oppdrag å rullere eksisterande Strategisk
Næringsplan for Bergensregionen (SNP). Mandatet vart gitt på eigarmøte 21.03.2014 og innebar
endring av dokumentets utforming og tydelegare beskriving av næringslivet. Målformuleringa er
vidareført i revidert form. Business Region Bergen har leia arbeidet med planen og har i
prosessen fått innspel frå eigarane og næringslivsorganisasjonar NCE-ene, NHO, LO og
kunnskapsmiljøa.

Planen er ikkje spesifikt ein plan for Business Region Bergen AS eller næringslivet. Planen har
fokus på kva det offentlege kan gjere for å tilretteleggje for god næringsutvikling. Planen skal sikre
at eigarkommunane har felles mål og strategiar for næringsutviklingsarbeidet slik at regionen i
størst mogleg grad handlar og står fram som samordna og med klare forventningar om at
regionen utvikar seg i den retninga som ein ynskjer.

Regional Næringsplan for Hordaland 2013 -2017 er nærings- og bransjenøytral og legg vekt på
desse tre strategiane: Meir entreprenørskap, fleire med relevant kompetanse og ein vel
fungerande Bergensregion med attraktive sentre. Denne planen vil vere retningsgivande for
Strategisk næringsplan for Bergensregionen (SNP).

I sak til fylkestinget 09.12.2014 «Gjennomgang av Hordaland fylkeskommune sitt engasjement i
Business Region Bergen». I denne saka vart Hordaland fylkeskommune sitt tilhøve som eigar av
BRB gjennomgått. M.a. vart ny modell for berekning av årleg tilskot lagt fram og det gjort vedtak
knytt til ynskje om å «utvikle eit større og meir synleg kontormiljø for regionale utviklingsaktørar i
Bergen».

Oppbygging og innhald i planen
Planen er bygd opp av to delar; strategidel (bakgrunnsinformasjon med mål og fokusområde) og
tiltaksdel. Tiltaksdelen er eit eige dokument som skal rullerast kvart anna år.

Strategidel
Bransjane og det sterke og varierte næringslivet i Bergensregionen er presentert i avsnitt om
faktagrunnlag, «Regionens næringsstruktur». Planen har der peikt på tema der regionen bør
kunne kan ta strategiske posisjonar: marin sektor; sjømatbyen Bergen, «havnæringane» - energi,
marin, maritim og reiseliv og koplingar mellom disse, media-innovasjon og kunnskap, reiseliv
(bærekraftige løysingar; fjordar, kystmiljø, kultur og aktivitet) og helse- og omsorgsteknologi;
muligheiter for innovasjon og utvikling.

Det blir framheva at regionens innovasjonskraft ligger i næringsklyngene og korleis dei evnar å
utnytte potensialet for kunnskapsdeling. Innovasjon ligg i den einskilde klynga og mellom
klyngene.

Næringslivets forventningar til det offentlege.
Informasjonen kjem frå NHO gjennom kommune NM og Nærings NM og Bergens Næringsråd
sine kartleggingar. Det er ikkje eintydig svar på kva næringslivet ventar av det offentlege, men det
er likevel i planen peikt på tema som i større grad enn andre opptar regionens næringsliv og som i
tillegg har ein kommunal eller fylkeskommunal dimensjon.

1. Styrking av infrastruktur med særleg fokus på vegnett og kollektive transportløysingar.
2. Effektivisering av plan- og søknadsprosessar og tilrettelegging av bolig- og

næringsareal. (korleis Plan- og bygningslova forvaltast i den enkelte kommune).
3. Auka trykk på utdanning, forsking og utvikling gjennom styrking av kompetansemiljøa,

betre samspill mellom FoU og næringsliv og meir næringsspesifikke utdanningsløp.
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Overordna mål
Planens overordna mål/visjon for det felles arbeidet med næringsutvikling i regionen er:

«Bergensregionen skal innan 2025 være leiande i Noreg på bærekraftig innovasjon,
entreprenørskap og næringsutvikling.»

Planen lister så opp 6 fokusområde. Det er desse fokusområda kommunane og fylkeskommunen
skal konkretisere og iverksette  saman eller kvar for seg:

Fokusområda
Fokusområda med tilhøyrande «målformuleingar» (kulepunkt) er dei tema som kommunane og
fylkeskommunen skal ta tak i samla eller kvar for seg.

Næringslivets rammevilkår
 Være til stede og følgje med der beslutninger tas hos sentrale myndigheter
 Koordinerte regionale framstøyt overfor sentrale myndigheter.

Fysisk og sosial infrastruktur
 Sikre tilstrekkelig utvikling og utbygging av digital infrastruktur internt i kommunene og

regionen, samt den digitale hovedveien inn og ut av regionen.
 Bolyst. Skape attraktive kommuner å bo og leve i, gjennom å etablere gode sentre, et

variert kultur- og idrettstilbud og utvikle gode boligområder.
 Sikre tilgang på adekvat næringsareal, i tråd med næringslivets behov og ønsker, samt

avklarte offentlige strategiar.

Effektive offentlige tenester
 Sørgje for at regionale og nasjonale offentlige (kompetanse?) arbeidsplasser etableras

i Bergensregionen.
 Føreseieleg, transparent, samordna og effektiv saksbehandling.
 En effektiv forvaltning krev moderat handtering av tilleggskrav som hemmar

næringsutvikling.
 Kommunane og fylkeskommunen må ha et aktivt forhold til sin rolle som innkjøper

Bygge regionalt omdømme
 Arbeide for å tiltrekke seg fleire aktørar som genererer arbeidsplasser i regionen.
 Sørgje for å nyttiggjøre seg den kompetansen som finnes ved

utdanningsinstitusjonane, samt tiltrekke meir kompetansearbeidskraft til regionen.
 Synliggjøre regionens næringsliv i inn- og utland.

Utdanning og forsking
 Styrke den næringsretta forskinga.
 Sørgje for å utdanne kandidatar som vert etterspurd av lokalt næringsliv.
 Vidareutvikle praksisnær undervisning.
 Vidareutvikle satsinga på faglært utdanning og aktivt legge til rette for lærlingplassar i

privat og offentlig sektor.
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Innovasjon og entreprenørskap
 Heilskapleg løysning for oppstart-hjelp til nye etablerarar og gründarar.
 For å sikre kunnskapsdeling og innovasjonspress må kommunane og fylket arbeide aktivt

for å leggje til rette for gode klynger i regionen.
 Være koplar og støttespiller for næringslivet og FoU miljøa for å hente midlar frå det

offentlige virkemiddelapparatet og til programsatsingar i regi av nasjonale og
internasjonale myndigheter.

 Satse enno meir på helse- og omsorgsteknologi, og stimulere til næringsutvikling i
grensesnittet mellom FoU-miljøa og det offentlige og næringslivet.

Tiltaksdel
Det er foreslått 16 tiltak. Desse er operasjonaliseringa av planen. Tiltaka er formulert som
prosjektidear og det er satt opp tiltakseigar for kvart av prosjekta. Følgjande er henta frå teksten i
planen:

«Tiltaksplanen forutsettes rullert hvert annet år. Business Region Bergen er ansvarlig for å
gjennomføre den toårige rulleringsprosessen. Til det enkelte tiltak er det knyttet en
tiltakseier. En tiltakseier er den organisasjon som er ansvarlig for å gjennomføre tiltaket.
Det er ingen forutsetning at tiltakseier skal gjennomføre tiltaket alene. Det forutsettes en
bred medvirkning fra kommuner, næringsorganisasjoner, klyngeorganisasjoner og
representanter for næringslivet for at tiltakene skal la seg gjennomføre. Tiltakseier er
ansvarlig for å definere tiltakets omfang, hvilken leveranse tiltaket skal bidra til
(resultatforventning), hvem som er kritiske bidragsytere for å sikre leveransen, hvordan
tiltaket skal løses, og når det kan forventes at tiltaket kan avsluttes.

Business Region Bergen er av sine eiere den organisasjon som er pålagt ansvar for å
følge opp at tiltakseiere holder fremdrift i forhold til tiltakene. Videre skal Business Region
Bergen sende en årlig rapport til sine eiere om fremdrift i tiltakene. Sammen med
tiltakseiere skal Business Region Bergen finne en praktisk og ubyråkratisk
rapporteringsform som sikrer fylkesting og kommunestyrer god rapportering i forhold til
status på det enkelte tiltak. Business Region Bergen har ingen instruksjonsrett overfor
tiltakseierne.»
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Tabellen under viser tiltaka fordelt på fokusområda og tiltakseigar. Meir utfyllande tekst finst i
vedlegget.

SNP Fokusområde Tiltak Tiltakseigar

Næringslivets
rammevilkår

Tiltak 1: Myndighetskontakt sentrale,
nasjonale og internasjonale myndigheter

BRB

Infrastruktur Tiltak 2: Sikre regionens og næringens
digitale konkurransevilkår nasjonalt og
internasjonalt

HFK

Effektive offentlige
tenester

Tiltak 3: Effektivisering av plan- og
søknadsprosesser; utvikle et samordnet
tjenestetilbud på tvers av
kommunegrensene

BRB

Tiltak 4: Kartlegge og synliggjøre positive
og negative effekter av kommunenes
praksis med utbyggingsavtaler og
rekkefølgebestemmelser knyttet til plan og
byggesak, samt skissere forslag til en felles
regional strategi for utbyggingsavtaler

BRB

Bygge regionalt
omdømme

Tiltak 5: Bygge regionalt omdømme for hele  BRB
Bergensregionen
Tiltak 6: Etablere «Invest in Region Bergen» BRB

Utdanning og forskning Tiltak 7: «Praksisnær undervisning»-
erfaringsoverføring.

Gode Sirklar

Tiltak 8: Innkjøpsprosesser – stille krav til
at leverandører er godkjente lærebedrifter.

Bergen
kommune

Tiltak 9: Energisamarbeidet “Science City
Bergen»

Science City
Bergen

Innovasjon,
entreprenørskap og
endring

Tiltak 10: Samordning og tydeliggjøring av
ulike aktørers rolle knyttet til
entreprenørskap og etablererveiledning.

Hordaland
fylkeskommune

Tiltak 11: Omstilling og endring, sammen
om aktiv bruk av aktuelle virkemidler

Gode Sirklar

Tiltak 12: Utvikle en marin strategi for
Bergensregionen - Bergensregionen som
en global marin kompetanseregion

Fiskeriforum
Vest

Tiltak 13: GCE Marin The Seafood
Innovation
Cluster

Tiltak 14: «Creating Global Winners» –
Global Centre of Expertise Subsea

NCE Subsea

Tiltak: 15: Ocean Innovation Design Region
Bergen

Tiltak: 16: CNC-Arena – robotteknologi Høyskolen i
Bergen

Vurdering av strategidelen
Målformuleringa er noko endra sidan sist plan. Mellom anna er kunnskapsbasert tatt ut og erstatta
med innovasjon og entreprenørskap. Målformuleringa er gjort meir generell i høve til at den ikkje
er retta mot prioriterte bransjar. Med næringsutvikling leggjast det vekt på utvikling som bygger på
nyskaping, entreprenørskap og innovasjon i samspill mellom næringsliv og forsknings- og
utviklingsmiljøene i regionen.
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Bærekraftig bør knytast til næringsutvikling og at formuleringa i staden bør vere:

«Bergensregionen skal innen 2025 være ledende i Norge på innovasjon, entreprenørskap og
bærekraftig næringsutvikling.»

«Bærekraftig næringsutvikling» bør definerast på same måte som i Regional Næringsplan for
Hordaland 2013-2017; dvs. næringar/bedrifter «som er økonomisk levedyktige, tek
samfunnsansvar i høve miljø og som er medvitne sitt sosiale ansvar lokalt og globalt».

Visjonen med ein slik definisjon vil peike på det ansvaret kommunane og fylkeskommunen har
med å nytte sine verktøy (økonomiske og politiske) til å byggje opp/støtte næringsliv som tenker
langsiktig og berekraftig og arbeider på lag med det offentlege mellom anna for å nå viktige
nasjonale og regionale miljø- og klimamål.

Strategisk Næringsplan fokuserer på mange av dei same tema som Regional Næringsplan for
Hordaland 20113-2017 og Handlingsprogram for næringsutvikling 2014 og 2015 og det er i stor
grad samsvar i planane mellom kva som oppfattast som viktige offentlege oppgåver innan
næringsutvikling og også i stor grada korleis ein tek tak i og prioritetar innsats. Fylkeskommunen
sin prioritering av entreprenørskap og innovasjon, rett kompetanse og velfungerande
Bergensreigon og attraktive regionale sentra er i samsvar med fokusområda i SNP.  Mål og
fokusområda i SNP støttar på ein god måte opp om og vil bidra til måloppnåing for Regional
Næringsplan.

Fylkeskommunen har ansvar for å utarbeide og vedta regionale planar i tråd med prioriteringane i
Regional planstrategi. Det er fleire relevante regionale planar som vil gje føringar og forsterke
strategiane som er tema i SNP. Dei viktigaste er Regional areal- og transportplan for
Bergensområdet (under utarbeiding), Regional klimaplan og Regional plan for attraktive senter i
Hordland. Gjennomføring av desse planane vil kunne betre infrastruktur, samferdsle, offentleg
kommunikasjon og vegar som er viktige for eit velfungerande næringsliv, men og leggje føringar
for klima- og miljømessig berekraft. Desse planane bør omtalast i SNP.

SNP løfter fram nasjonale og internasjonale program og finansiering for å finansiere FoU i
verksemdene som grunnlag for innovasjon og nyskaping. Det er viktig også å synleggjere dei
regionale verkemidla som ein del av det totale verkemiddelapparatet næringa kan nytte seg av.
Fylkeskommunen forvaltar støtteordningar innan næringsutvikling som er viktige for nyskaping,
innovasjon og utvikling. Både forprosjekt til klyngeutvikling og fleirårige utviklingsprosjekt vert
finansiert av regionale midlar. Innovasjon Norge forvaltar bedriftsretta midlar på vegne av
fylkeskommunen. Vidare kan bedrifter i regionen få finansiert forskingsoppgåver gjennom
Regionalt Forskingsfond Vest. Fylkeskommunen gjør også ein jobb med kopling mellom
kunnskapsmiljøa og bedrifter for å auke forsking i bedriftene gjennom sine eigne tilsette og
kompetansemeklarane i VRI-programmet.

Strategidelen av SNP er eit godt fundament og eit nyttig verktøy for dei samarbeidande
kommunane og fylkeskommunen for å målrette felles innsats for næringsutvikling i Bergens-
regionen.

Vurdering av tiltaksdelen
Det er god samanheng mellom den fylkeskommunale satsinga innan tilrettelegging for
næringsutvikling i fylket og det Bergensregionen gjennom SNP har satt som fokusområde og
tiltak. Fylkeskommunen er direkte involvert i fleire av områda i planen og mange har fått, eller vil
kunne få økonomisk støtte frå HNH .
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Tiltaka er formulert som prosjekt og det er foreslått ansvarleg tiltakseigar. Ansvar for oppfølging av
tiltaka er fordelt mellom ulike samarbeidspartnarar i regionen, men fleire av tiltaka er lagt til BRB. I
stor grad er prosjekta som er «fordelt ut» til organisasjonar og samarbeidspartnarar initiert av
tiltaksansvarlege i planprosessen. I to av tiltaka er fylkeskommunen foreslått som ansvarleg.
Desse er tiltak 2 og 10.

Merknad til tiltak 1: Fylkesrådmannen meiner at det er bra med ein koordinering ikkje er behov for eir
«Oslo-kontor» på den måten som er beskrive i tiltaket.

Merknad til tiltak 2: Hordaland fylkeskommune har innsats mot auka tilgang på digital infrastruktur
og meiner breiband med høg kapasitet er ein føresetnad for konkurransekraft. Dette er eit tema
som fylkeskommunen kommer til å arbeide vidare med.

Merknad til tiltak 3: Betre harmonisering og tilretteleggjing av søknadsprosessar i høve PBL
mellom kommunane, kan vere eit prosjekt som kommunane samarbeider om. Fylkeskommunen
må koplast inn i høve sitt ansvar med retteiing av kommunane i plansaker.

Merknad til tiltak 4: Offentlig planlegging og tilrettelegging for utbygging har gradvis blitt erstatta av
samarbeidsprosesser og privat planlegging og gjennomføring der utbyggingsavtalar er eit viktig
virkemiddel. Små distriktskommunar og større bykommunar har ulike behov for å styre utbygginga
gjennom ein kommunal utbyggingspolitikk. Det er derfor truleg ikkje ynskjelig eller mogleg at
rutinane er like i alle kommunar sjølv om det kunne være ynskjeleg for utbyggjarane.
Fylkesrådmannen meiner at utbyggingsavtalar er gode verkemiddel. Avtalar har styrke i
fleksibilitet og effektivitet. ( https://www.regjeringen.no/utbyggingsavtaler/asplanviakuba2009.pdf)

Eit prosjekt som skal bidra til meir forutsigbarheit for utbyggjarar og kommune bør stimulere til
parallell behandling av plan- og utbyggingsavtaler. Samstundes bør det arbeidast for å styrke
kompetansen hos kommunar og utbyggjarar på dette feltet.

Det vert foreslått ny tittel på tiltak 4: Stimulere til styrket kompetanse om utbyggingsavtaler
og bedre samordning mellom utforming av reguleringsplaner og forhandling av
utbyggingsavtaler. Dette er eit tiltak som det ville vere naturleg at fylkeskommunen var sterkt
involvert i.

Merknad til tiltak 5:  Utvikle og synliggjøre Bergensregionens fortrinn som et godt sted å leve og
bo, og å etablere og drive verksemd er eit ansvar for lokale og regional myndigheiter. Det ville
skape utviklingskultur i regionen dersom det vart utvikla «møteplasser» for involvering på tvers av
næringar, offentlige- og private miljø. Det vil vere ein god strategi å bidra til få etablert gode og
synlege klynger, forskings- og utviklingsprosjekt, forskingssenter og etterspurte utdanningar som
gjer det attraktivt for kompetansepersonar og bedrifter å slå seg ned i regionen. Kommunane må
bidra med gode bumiljø, fritidsaktivitetar og kulturtilbod.

Merknad til tiltak 6: Dette er eit prioritert innsatsområde i HNH 2015. I ei tid kor mange bedrifter
blir lagt ned og produksjon flytta ut av landet er det viktig å prioritere etablering av nye bedrifter i
Bergensregionen og i resten av fylket. BRB har innleia eit samarbeid med IN og Invest in Norway .
Her vil HFK bidra.

Merknad til tiltak 7: Prosjektet går ut på at «Gode Sirklar»/kommunane i Region Vest sine gode
erfaring med praksisnær undervisning, bør vidareutviklast og delast med andre. Det er viktig at
kommunane satsar på å styrke kompetansen hos elevane knytt til utdanningsval gjennom eit
betre samarbeid med næringslivet. Samarbeidet må vere mellom kommunane som
grunnskuleeigar og fylkeskommunen som har ansvar for vidaregåande opplæring og tiltak som
SYR og Ungt entreprenørskap.Det må likevel vere opp til den enkelte kommune å bestemme
korleis dette skal skje.
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Merknad til tiltak 8: Å stille krav i innkjøpsprosessar om at er leverandør skal vere lærebedrift er
sett i gang og HFK vil samarbeide med Bergen kommune.

Merknad til tiltak 9: Tiltaket er knytta til energi og energisamarbeid og er svært viktig for å
samarbeide på energifeltet. Framtidsretta energiløysingar og fornybarsatsing bør prioriterast. Det
bør vurderast om UiB bør vere ansvarleg.

Merknad til tiltak 10: Hordaland fylkeskommune har i samarbeid med BRB, partnarskapen; IN og
Fylkesmannen si landbruksavdeling, Bergen kommune og regionrådsleiargruppa, starta eit arbeid
med å styrke etablerar-rettleiinga i Hordaland. Meldinga «Framtidig organisering av
etablerarrettleiingstenesta i førstelina i Hordaland», vart lagt fram for Fylkesutvalet den
18.02.2015 og er retningsgjevande for det vidare arbeidet med styrkinga av denne tenesta i 2015.
Fylkeskommunen har ei leiarrolle i arbeidet.

Merknad til tiltak 11: Leverandørindustrien til petroleumsnæringa sliter, også den delen som
leverer til Subsea. Eit innsatsområde knytt til regional omstilling i HNH 2015 er å fylja opp regionar
og kommunar som har særskilte utfordringar knytt til næringsliv, sysselsetting og folketal. Innafor
bransjar med særskilt fokus er det innafor energisektoren eit innsatsområde å arbeide for auka
konkurransekraft i leverandørindustrien, særleg knytt til gjennomføring av større feltutbyggingar
og opprustingar. Tiltaket må omfatte fleire kommunar i Hordaland enn dei i Region Vest.
Fylkeskommunen har tradisjon for å stø opp om godt funderte initiativ for å kvalifisere seg for
støtte frå nasjonale program.

Merknad til tiltak 12: Om The Seafood Innovation Cluster lykkes med NCE/GCE satsinga vil det
være naturlig at arbeidet med marin strategi og omdøme inngår der. Omdøme er først og fremst
er ein nasjonal utfordring. Godt omdøme vert bygd ved konkrete forbetringar innan miljømessig
berekraft og gode produkt.

Merknad til tiltak 13: Marin klyngeutvikling er i gang og både fylkeskommunen og innovasjon
Norge har bidrege økonomisk. Offentlege aktørar bør bidra til at The Seafood Innovation Cluster
og Fiskeriforum Vest lykkes i initiativ for å etablere NCE og seinare GCE. Dette kan skje gjennom
hjelp til nettverksbygging og prosjektvirkemiddel. Prosjektet passar godt inn i HNH sin
Hovudstrategi 1. Meir entreprenørskap og innovasjon og innsatsområde «nettverk og klynger».

Merknad til tiltak 14: Beskrivinga av dette tiltaket er noko tynt. Fylkeskommunen har vore partnar i
NCE Subsea sidan oppstart i 2008 og har både i 2014 og nå i år gitt NCE Subsea ekstra
økonomisk støtte i arbeidet med å fremme ein så god søknad som mogleg til GCE programmet.
Eit innsatsområde i HNH 2015 er å stimulere aktivitet knytt til kompetanseutvikling og prosjekt i
etablerte klynger (td Arena, NCE, GCE og SFI).

Merknad til tiltak 15: Tiltaket er noe utydelig beskrive. Pilotprosjektet som er i gang bør kunne
konkretisere vidareføringar. Sette i gang internasjonalt prosjekt med EU-midlar er relevant. Eit av
måla bør vere å få Ocean Innovation relevant for næringslivet.

Merknad til tiltak 16: Osterfjorden Næringshage og HiB har eit tett samarbeid på robotteknologi. Å
jobbe for å få på plass eit ARENA-prosjekt er ein god strategi. Hordaland fylkeskommune har ei
rekke år samarbeid tett med næringshagen på Osterøy om utvikling av eit kompetanssenter for
robotteknologi ved den vidaregåande skulen.

Trong for tiltak innan media/IKT er skildra i analysen som er grunnlag for planen, men er ikkje
foreslått som tiltak. Det kan for eksempel vere å opprette ei IKT-klynge eller realisering av
MediaCityBergen med sine tilleggsfunksjonar («greenhouse», medialab, FoU mm).
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Eit prosjekt knytt til å støtte opp om teknologiutvikling og tiltak for å redusere utslepp frå skip er
viktig og burde fått plass i planen.

Samla vurdering
Utkastet til Strategisk Næringsplan for Bergensregionen 2015-2020, er ein revisjon av
eksisterande plan. Det vart likevel gjennomført ein omfattande prosess i samarbeid, med
kommunane og fylkeskommunen, nettverks- og bransjeorganisasjonar, næringshagar og andre
for å sikre at næringa sine synspunkt kom fram og for å sikre eigarskap hos eigarane. Prosessen
har vore god og innspel har blitt vurdert fortløpande og tatt inn.

SNP slik den ligg føre, har kome eit godt steg vidare i høve til å formulere strategiar for kva det
offentlege kan gjere for å møte næringslivet sine behov. Strategiane/fokusområda med
tilhøyrande mål bør kunne høve godt som rettesnor for eigarkommunane.

Det er mange og varierte tiltak som er tatt inn i planen. Fleire tiltak er planlagde aktivitetar for
«tiltakseigarane» sin organisasjon og er formulert av «tiltakseigarane». Fleire tiltak/prosjekt er
starta opp.

Talet på tiltak bør reduserast slik at det vert realistisk å starta opp prosjekta i løpet av dei to åra
som tiltaksplanen varar. Fleire tiltak bør verte formulert som tiltak og prosjekt der dei offentlege
aktørane/eigarane er synleggjort som samarbeidspartar eller som ansvarlege.

Tiltaka bør i større grad vere prosjekt eller tiltak kommunane og fylkeskommunen ser som dei
viktigaste for å møte næringslivet og samfunnet sine behov og gjennomføre desse saman med
bransje- og næringsnettverk. Samstundes er det ynskjeleg at planen på ein tydelegare måte
setter fokus på dei utfordringane samfunnet står overfor innan klima og miljø og slik legg til rette
for ein langsiktig og bærekraftig utvikling av Bergensregionen.

Sidan BRB har fått avkorta tilskota sine frå Bergen kommune og fylkeskommunen må dei vurdere
nøye kva oppgåver dei tar på seg. Mellom anna har BRB sagt at marknadsføring av regionen og
mottaking av delegasjonar ikkje vert prioritert framover. I saka om «Gjennomgang av Hordaland
fylkeskommune sitt engasjement i Business Region Bergen» (FYT 09.12.2014) vert det lagt til
grunn at prosjekt, i regi av BRB, utover basisaktivitetane i stor grad blir finansiert eksternt.

Fylkeskommunen vedtek årleg eit handlingprogram for næringsutviking (HNH ) som sett fokus på
fleire av dei same tema som SNP gjer. Fylkeskommunen har utviklingsmidlar knytt til HNH som
nyttast til prosjekt som bidrar til å oppnå mål og innsatsområda i handlingsprogrammet.
Fylkeskommunen forvaltar også forskingsmidlar (RFF Vest) som kan nyttast til gjennomføring av
FoU-prosjekt i bedriftene og har ansvaret for VRI som organiserer kompetansemeklarar.
Innovasjon Norge kan bidra med bedriftsretta forprosjektmidlar for å få opp gode
forskingsprosjekt.

Gode prosjekt som fell inn under eit eller fleire av innsatsområda i HNH, vil kunne få støtte.
Dersom prosjektet samstundes er forankra i SNP, vil det kunne vere ein styrke for prosjektet.
Fylkeskommunen er likevel ikkje forplikta å gje økonomisk støtte til tiltaka i SNP, sjølv om planen
vert vedteke av fylkeskommunen.
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HØYRING AV PLANFORSLAGET STRATEGISK NÆRINGSPLAN
2015 - 2020  (SNP)

Samandrag av saka:

«Strategisk næringsplan 2015 – 2020» ( SNB) er arbeidd ut på oppdrag frå ordførarane og byrådsleiar
i Business Region Bergen. Framlegget er no sendt på førstegongs høyring til eigarkommunane.

Strategisk Næringsplan skal vere eit felles strategisk verkty som skal gi eigarkommunane i Business
Region Bergen (BRB) felles mål og strategiar for arbeid med næringsutvikling slik at regionen handlar
og utviklar seg i ønska retning. Det er ein plan som vil vise kva det offentleg kan gjere for god
næringsutvikling.

SNP inneheld fokusområder og ein tiltaksdel som må forankrast regionalt og lokalt når planen er
vedteken.

Planprosessen:

1. Fyrste høyringsrunde av plandokumentet skal vere ferdig innan medio mars. For Sund
kommune er høyringsinstansane Sakgruppe næring og utvikling og Formannskapet.

2. Endeleg politisk vedtak i kommunestyre i april eller fyrste halvdel av mai.

Saksutgreiing:

Fyrste høyringsrunde av planforslag «Strategisk næringsplan 2015 – 2020» (SNP) er til
politisk handsaming hos eigarkommunane. Business Region Bergen (BRB) fekk ei tydeleg
bestilling frå eigarkommunane i samband med rulleringa av SNP. Sund kommune har vore
representert både i arbeidsgruppa og referansegruppa. SNP er presentert for eigarkommunane
og innkomne merknader er innarbeidd i plandokumentet. Plandokumentet er godkjent av
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styret i BRB som er styringsgruppe for rulleringa av SNP.

Planframlegget «Strategisk næringsplan 2015 – 2020» er slik bygd opp:

1. Innleiing
2. Regionens næringsstruktur
3. Næringslivets forventninger til det offentlige
4. Fokusområde
5. Tiltaksdel (eget dokument)
6. Vedlegg

I denne uttalen vel vi å kommentere dei ulike kapitla kvar for seg.

1. Innleiing

Syner eigarkommunane si bestilling og mandat til BRB i samband med rulleringa av
eksisterande strategisk næringsplan. Planen er tydeleg på kven som er målgruppa og kvifor
det er eit mål å få ein felles strategisk næringsplan. Det blir vist til retningsgivande
næringsplan frå Hordaland Fylkeskommune som er teken omsyn til i denne planen. Planen sin
oppbygning, målformulering og organisering er godt skissert. Sund kommune finn innleiinga
som tilstrekkeleg og har ikkje innspel.

2. Regionens næringsstruktur

Kapittelet gjev ein presentasjon av regionen sitt bredt samansette næringsliv med tilhøyrande
verdiskapning presentert i tabellar. Det blir argumentert for kor regionen – Bergensregionen -
kan ta strategiske posisjonar i framtida. Det blir vist til overordna utviklingstrendar og
utfordringar innan næringar der regionen kan ta nasjonale og internasjonale posisjonar. Sund
kommune har ingen merknader.

3. Næringslivets forventninger til det offentlige

Spørsmåla som blir stilt for å vurdere kommunane si rolle verkar relevante og opplysande.
Det blir vist til seks fokusområde i planen. Desse tek utgangspunkt i næringslivet sine
forventningar til kommunane på næringsområdet på den eine sida, og kva kommunane kan
imøtekome innanfor kommunane sine oppgåver på den andre sida.  Kapittelet er mein som
onformasjon og bakgrunnsstoff og skal ikkje handsamast politisk. Sund kommunen finn både
forventningane frå næringslivet  og dei 6 fokusområda som opplysande og tydelege.

4. Fokusområde

Dei seks fokusområda som er vist i kapittel 3 blir i dette kapittelet omtala informativt. Kvart
fokusområde har ei målsetting med tilhøyrande delmål. Det blir vist til potensiale til

119 av 226



forbetringar, moglege synergieffektar ved  betre koordinering og kva fylke og kommune bør
vere særleg merksemda på. Fokusområda dannar grunnlaget for tiltaksplanen. Sund kommune
sluttar seg til innhaldet.

5. Tiltaksdel (eige dokument)

Det blir vist til eit sett med tiltak som skal vere starta og helst gjennomført dei neste to åra
etter at planen er vedteken. Det blir lagt opp til ei rullering av kapittelet kvart andre år. Kvart
tiltak har ein tiltakseigar, og det ligg klåre føringar til ansvar og oppfølging. Det vil bli lagt
opp til formålstenleg rapportering og staus på det einskilde tiltaket. Tiltaksplanen skal
handsamast politisk og BRB er ansvarleg for oppfølging av tiltaksplanen.

Som ei føring for tiltaka ser Sund kommune for seg ei presisering og synleggjering av
finansiering og kostander for dei tiltaka som blir planlagt og gjennomført.

6. Vedlegg

Frå SNP: «Vedlegg; med definisjoner av næringsinndelingen og nærmere utdyping av
næringsbeskrivelsene i kapittel 1-3, inklusiv næringenes egne vurderinger av utfordringer og
viktigste satsinger». Sund kommune har ingen merknader til dette.

Vurdering:
Plandokumentet slik det ligg føre syner føringane og bestillingane som blei lagt til grunn av
eigarkommunane, noko planen syner å imøtekome. Planen viser klåre forventningar om
strategi, tiltak og tiltakseigar i kapitel 5.  Det blir lagt opp til at BRB skal ha oppfølging av
tiltaksdelen. Planen framstår som eit godt strategisk verkty for felles næringsutvikling hos
eigarkommunane og regionen.

For Sund kommune må SNP sjåast opp mot eigne planar og strategiar for næringsutvikling,
og det må sikrast at føringar og felles satsingar i SNP blir ivareteken både lokalt og i regionalt
samarbeid.

Økonomiske konsekvensar:

Dersom det kjem økonomiske føringar som gjeld den einskilde kommune må det presiserast
og synleggjerast.

Tilråding til vedtak:
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Sund kommune har følgjande merknader til plandokumentet «Strategisk
næringsplan 2015 – 2020»:

Eventuelle  økonomiske forventningar og føringar  som gjeld den einskilde
kommune må presiserast i plandokumentet.

04.03.2015 Saksgruppe næring og utvikling

Vidar Totland frå Business Region Bergen orienterte om planen.

SNU- 008/15 Vedtak:

Saksgruppe Næring og Utvikling har følgjande innspel til høyringsuttale frå Sund kommune:

Tiltak knytte til infrastruktur:

Tiltak 2: Sikre digitale konkurransevilkår nasjonalt og internasjonalt

- Sund kommune ynskjer ein overordna strategi for vidare utbygging og forbetring av
mobilnettverket i heile regionen.    Nasjonal satsing og strategi?
- Sund kommune ynskjer ein overordna strategi for vidare utbygging og forbetring av
breiband i heile regionen. Nasjonal satsing og strategi?
- Eksisterande søknadsordningar burde vere opna for direkte søknader frå
leverandørar/utbyggjarar
- Satsing på mobildekning og breiband m.m. er og viktig for bulyst og næringsutvikling.

Tiltak 4: Tiltak knytte til bruk av utbyggingsavtalar og rekkefølgjekrav:
- Sund kommune ynskjer å vera med i arbeidet med å utvikla felles regional strategi på dette
området.

121 av 226



SAMNANGER KOMMUNE
Rådmannskontoret

Postadresse: Tyssevegen 217, 5650 TYSSE - Tlf: 56 58 74 00 - Faks: 56 58 74 01 - Bankgiro: 3562 07 00035 - Foretaksnr.: NO 964 968 985
Sakshandsamar: Tone Ramsli - Direktetelefon: 56 58 74 23 - E-post: tone.ramsli@samnanger.kommune.no

BRB
v. Vidar Totland

Skrivet vert berre sendt som e-post.

Vår referanse Arkivkode Dykkar referanse Dato:
10/246/15/2139/ASK/TR FA-U01 20.03.2015

MELDING OM VEDTAK - UTTALE FRÅ SAMNANGER KOMMUNE TIL
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR BERGENSREGIONEN

Me melder med dette frå om at det er gjort følgjande vedtak:

KS-002/15 VEDTAK:
Samnanger kommune meiner at utkastet til Strategisk næringsplan for Bergensregionen har ei
oversiktleg oppbygging med mange gode enkeltelement. Planen er likevel ikkje framtidsretta nok
når det gjeld miljøomsyn og berekraftig utvikling. Planen har m.a. eit for tradisjonelt syn på den
plassen olje og gass skal ha i næringsutviklinga. Det som er sagt om overgang til og satsing på
fornybare energikjelder, er tilsvarande lite forpliktande. Sameleis problematiserer ikkje planen dei
store miljøutfordringane som er knytte til marin næring i dag, m.a. den store bruken av importert
soya frå Brasil.

Det er påfallande at planen ikkje nemner jordbruket som finst i regionen. Dette er ikkje ei stor
næring målt i pengeverdi eller talet på sysselsette, men er likevel viktig i utnytting av lokale
ressursar og for matvaretryggleiken. Jordbrukslandskapet spelar òg ei rolle for reiselivsnæringa.
Samnanger kommune meiner jordvern må nemnast som eitt av måla for arealplanlegging i samband
med næringsutviklinga i regionen.

Samnanger kommune stiller spørsmål ved at ein tenkjer å presentera tiltaksdelen som ein eigen
plan, og ber om at dette vert vurdert på nytt.

Med helsing

Tone Ramsli
rådmann
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Høringssvar fra Universitetet i Bergen til Business Region Bergens strategiske
næringsplan 2015 –2020Universitetet i Bergen (UiB) vil med dette takke for muligheten til å komme medhøringssvar til Strategisk Næringsplan 2015 – 2022. Vi er opptatt av et tett samarbeidmed våre omgivelser for å styrke forskning, utdanning og innovasjon til det beste forfremtidens kunnskapssamfunn.Vi ønsker å benytte dette høringssvaret til å opplyse om den siste informasjonen rundtplanleggingen av en rekke tematiske kunnskapsklynger som vi mener vil bli viktig forutviklingen av forskning, utdanning, næringsliv og innovasjon i Bergen, på Vestlandet ogi Norge.Noen av disse klyngene trekkes frem i utkastet som Media City Bergen og Science CityBergen. Vi vil også trekke frem planene for en marin klynge på Marineholmen og enhelseklynge på Årstadvollen som særlig viktige i sammenheng med dennenæringsplanen.UiB er i disse dager i prosessen med å utvikle en ny universitetsstrategi for perioden2016 – 2022. Her vil kunnskapsklyngene være sentrale for vår satsing i fremtiden.Under følger en oversikt over status på de ulike kunnskapssklyngene. Noen vil være merrelevant enn andre for BRBs strategiske næringsplan, men vi ønsker likevel å gi enoversikt over alle. Vi ønsker også å opplyse om at tidshorisontene på de ulike klyngeneskal fastsettes endelig i universitetsstrategien som vil bli behandlet av universitetsstyreti løpet av året.
Klimaklynge:

Bergen har verdensledende forskningsmiljøer innen klimaforskning oguniversitetet vil utvikle en klimaklynge ved å ruste opp bygget til Geofysisk institutt.Opprustningen av bygget skal være ferdig i løpet av 2016 og vil gi en samlokalisering avklimaforskningen ved UiB, Uni Research og andre relevante miljøer.
MediaCityBergen (MCB)

har ambisjoner om å skape et internasjonalt ledende miljø forinnovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet. Et viktig mål er å øke denfaglige samhandlingen mellom medie-, teknologi- og utdannings- og forskningsmiljøerfra de store medieaktørene i Bergen - BT, BA, NRK, TV2, Vizrt, medieutdanningen vedInstitutt for informasjons- og medievitenskap og flere av UiBs digitale satsinger. MCBskal være innflyttingsklart i løpet av 2017.
Science City Bergen (SCB)

skal være en internasjonalt ledende kunnskapsklynge forfremtidens energi- og teknologiløsninger gjennom å samle Bergens forsknings-,utdannings- og teknologimiljøer i et nytt signalbygg, i hjertet av UiB. Her skal det byggesmoderne laboratorier, teknologiplattformer og arbeidsplasser med fasiliteter forutdanning, forskning, formidling, og innovasjon. Det arbeides for at SCB skal være ferdigi 2019.
En klynge for middelalderforskning

med Universitetsmuseet som arena skal bli entverrfaglig drivkraft for middelalderhistorie, filologi og middelalderarkeologi i nærkontakt med regionale institusjoner og med en sterk internasjonal orientering. Klyngenskal videreutvikle de sterke tradisjonene de humanistiske fagene har innenfor
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forskningsbasert undervisning, utvikle kontakten med regionale aktører, skolen og væreen pådriver i lokal- og nasjonal kunnskapsformidling. Klyngen skal ha oppstart i løpet av2016.
Følgende klynger er under planlegging 2019-2022:

Enkunnskapsklynge for helsefagene
på Årstadvollen skal samle helsefaglige miljøerfor forskning, utdanning, formidling og innovasjon i Bergen og på Vestlandet.Prosjektering vil starte opp i 2015

En marin klynge
der våre marine miljøer, Havforskningsinstituttet og andre nasjonaleaktører skal samlokalisere forskning, utdanning, forvaltning og næring er underplanlegging og vil bli utviklet i løpet av perioden, og vil bli sett i sammenheng medhandlingsplanen for «Havbyen Bergen».Utviklingsforskning i tilknytning til Bergen ressurssenter kan danne grunnlaget for en

kunnskapsklynge for global utvikling
.
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________________________________________________________________

Fra: Vidar Totland
Sendt: 28.04.2015
Til: 431765-Eiere BRB;Berit Fløisand (berit.floisand@fusa.kommune.no);Einar Hauge
(einar.hauge@voss.kommune.no);Helge Skugstad (helge.skugstad@austevoll.kommune.no);Knut Terje
Rekve (ktr@os-ho.kommune.no);Odd M. Utkilen (radmann@askoy.kommune.no);Siri Fahlvik Pettersen
(sirpet@oygarden.kommune.no);Steinar Nesse
(steinar.nesse@fjell.kommune.no);stig.arne.thune@sund.kommune.no;Tone Ramsli;Trine Grønbech
(trine.gronbech@vaksdal.kommune.no);Tysnes kommune (steinar.dalland@tysnes.kommune.no);Åse Elin
Myking (ase.elin.myking@vaksdal.kommune.no);(ingvild.hjelmtveit@meland.kommune.no);Jan Olav Osen
(jan.olav.osen@austrheim.kommune.no);Jarle Landås (jarle.landas@radoy.kommune.no);Odd-Ivar
Ovregard (odd.ivar.ovregard@osteroy.kommune.no);Reidun Halland
(reidun.halland@gulen.kommune.no);Svein-Helge Hofslundsengen
(svein-helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no);Vidar Bråthen
(vidar.braten@fedje.kommune.no);Øivind Olsnes;Ørjan Raknes Forthun
(orjan.raknes.forthun@lindas.kommune.no)
Kopi:
Emne: Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 - oversendelse av elektronisk
versjon  del I
________________________________________________________________

Rådmennene i kommunene

Bergen 28. april
Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 - elektronisk versjon med vedlegg - del I

I dag har vi fra vår side postsendt Strategisk næringsplan med tiltaksdel til alle kommunene. Ønsker dere flere
eksemplarer ber vi dere ta kontakt.
Som det fremkommer av følgeskriv  i postforsendelsen ønskes planen distribuert til kommunestyrets medlemmer i
forbindelse med eventuell fremleggelse av en sak om Strategisk næringsplan, som vi ønsker skal bli behandlet i
kommunestyret.

Vedlagt følger elektronisk versjon av planen og tiltakene (11MB).
Vi håper kommunestyret har anledning til å behandle planen før sommerferien.

På grunn av størrelsen på alle vedleggene ettersendes  forslag til  saksfremlegg samt høringsuttalelser til tidligere
versjon av planen.

Vennligst meld tilbake om noen kun mottar del II (som er under 10MB)

Med vennlig hilsen
For
Business Region Bergen

Vidar Totland
Næringspolitisk leder / Director of Business and Industry Policy
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Business Region Bergen
Strandgaten 6, NO-5013 Bergen

T:  +47 56 90 11 54
M: +47 959 12 970
vidar.totland@brb.no <mailto:vidar.totland@brb.no>
www.brb.no <http://www.brb.no>

Følg Region Bergen:
Linkedin: Region Bergen
<http://www.linkedin.com/groups/Bergensregionen-4115021?goback=%2Eanp_4115021_13282
63402533_1%2Egmr_4115021%2Eanp_4115021_1328270683125_1>
Facebook: Region Bergen <https://www.facebook.com/pages/Region-Bergen/677098649032925>
Twitter: Region Bergen <https://twitter.com/RegionBergen>
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Fra: Vidar Totland [vidar@brb.no]
Sendt: 28. april 2015 16:42
Til: 431765-Eiere BRB; Berit Fløisand (berit.floisand@fusa.kommune.no); Einar

Hauge (einar.hauge@voss.kommune.no); Helge Skugstad
(helge.skugstad@austevoll.kommune.no); Knut Terje Rekve (ktr@os-
ho.kommune.no); Odd M. Utkilen (radmann@askoy.kommune.no); Siri
Fahlvik Pettersen (sirpet@oygarden.kommune.no); Steinar Nesse
(steinar.nesse@fjell.kommune.no); stig.arne.thune@sund.kommune.no; Tone
Ramsli; Trine Grønbech (trine.gronbech@vaksdal.kommune.no); Tysnes
kommune (steinar.dalland@tysnes.kommune.no); Åse Elin Myking
(ase.elin.myking@vaksdal.kommune.no);
(ingvild.hjelmtveit@meland.kommune.no); Jan Olav Osen
(jan.olav.osen@austrheim.kommune.no); Jarle Landås
(jarle.landas@radoy.kommune.no); Odd-Ivar Ovregard
(odd.ivar.ovregard@osteroy.kommune.no); Reidun Halland
(reidun.halland@gulen.kommune.no); Svein-Helge Hofslundsengen (svein-
helge.hofslundsengen@masfjorden.kommune.no); Vidar Bråthen
(vidar.braten@fedje.kommune.no); Øivind Olsnes; Ørjan Raknes Forthun
(orjan.raknes.forthun@lindas.kommune.no)

Emne: SV: Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 - oversendelse av
elektronisk versjon del II

Vedlegg: Samlet høringsuttalelse.pdf; forslag til sak til kommunestyrene våren
2015.docx

Rådmennene i kommunene

Bergen 28. april
Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2015-2020 – elektronisk versjon med vedlegg - del II

Viser til forrige mail om samme tema ( del I)
På grunn av størrelsen på alle vedleggene ettersendes  forslag til  saksfremlegg samt høringsuttalelser til tidligere
versjon av planen i denne forsendelsen.

Vennligst meld tilbake om noen kun mottar del II (som er under 10MB) ( Denne forsendelsen).

Med vennlig hilsen
For
Business Region Bergen

Vidar Totland
Næringspolitisk leder / Director of Business and Industry Policy

Business Region Bergen
Strandgaten 6, NO-5013 Bergen

T:  +47 56 90 11 54
M: +47 959 12 970
vidar.totland@brb.no
www.brb.no
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SAMNANGER KOMMUNE 
Rådmannskontoret 

 

1 

       

 

Informasjonsnotat / orientering 
 

Til:  

Marit Aksnes Aase 
           

           
           

           
           

           

           

 

Frå: 
Hilde-Lill Våge 

 

 

DIALOGMØTE - KVALITET I KOMMUNALE TENESTER OG 

TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULANE  

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

15/313/15/3336/ADM/HLV  FE-140, TI-&34 29.04.2015 

 

I dette dialogmøtet vert det lagt opp til eit prosessarbeid der me ilag kjem fram til svar på dei 

ulike spørsmåla som er teken opp nedanfor. Det er derfor viktig at kvar og ein har gjort seg 

opp ei meining til møtet. Årsmelding 2014, tilstandsrapport, og svar på 

innbyggarundersøkinga  er underlagsdokument for dette arbeidet er lagt ved.  

 

Bakgrunn for å starte dette arbeidet no er å få erfaringsdeling frå dykk på;  

”Treng og ønskjer politikarene i SK dialogmøte om kvaliteten på årsmeldinga og måla for  

tenestene, eller er handsaminga av årsmeldinga god nok ?” 

 

Me ønskjer i dette dialogmøtet mellom formannskapet og administrasjon å ta opp følgjande; 

 Mål: God årsmelding og gode meldingar frå einingane.  

Her legg me til grunn at de har lese årsmeldinga og gjort dykk opp tankar på kva som 

bør vera med i ei årsmelding frå rådmannen og kva de ønskjer meir av.  

 

Spørsmål til møtet 

1. Presenterar årsmeldinga godt nok kvaliteten på tenestene og måla for desse ?   

2. Bør det vera ein kortversjon av årsmeldinga og ei melding frå kvar eining som 

går meir på vurdering av kvaliteten på eit meir detaljert nivå (sjå gjerne 

tilstandsrapporten frå skule) ?  

3. Korleis bør dei politiske prosessane gå  - styringsdialogen, dersom vi skal ha 

ein kvalitetsdialog før meldinga ? (I formannskapet, i utvala, eller i heile 

kommunestyret ? Og i forkant - med einingsleiarane ?) 

4. Om vi må prioritere pga kapasitet - Kva tenesteområde bør det verte laga 

kvalitetsmelding for (skule er lovpålagt) neste år ? 

   

 Mål: God kvalitet på tenestene – Handsaming av årleg tilstandsrapport for 

grunnskulane i Samnanger kommune.  Kommunestyret skal handsame rapporten i 

junimøtet (lovpålagt). Skuleeigar må setje mål på kva resultat Samnanger ønskjer å bli 

målt på. Dette føresett at de les utkastet til tilstandsrapporten (vedlagt) og gjer dykk 

ein del tankar på kva de forventar kvaliteten skal vera på skuleområdet. 
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Spørsmål til møtet  

1. Kva mål og ambisjonar bør Samnanger kommune ha på elevundersøkinga, 

nasjonale prøvar, eksamenskarakterar i 10 trinn, og overgang til vidareskule 

mm.  

  

 

 Mål: Tilsette som trivst og er stolte av arbeidsplassen sin.  Arbeidsgjevar og tilsette 

må ha felles forståing for arbeidet med arbeidsmiljøet i kommunen. Vurderer vi 

medarbeidskartlegginga saman med sjukefråveret kan det vera med gje oss eit bilde på 

arbeidsmiljøet i Samnanger kommune. I årsmeldinga s 41-42 er det tabell over 

sjukefråværet, og medarbeidarkartlegginga er dokumentert i kvar eining. 

Arbeidsgjevar bør i samarbeid med administrasjonen setje mål og prioritera 

fokusområde som skal gje tiltak.  

 

Spørsmål til møtet  

1 Kva mål skal vi setje oss på sjukefråværet for dei ulike tenesteområda ? Kor og 

kva tiltak bør vi etablera ? 

2. Kva skal vi setje oss som mål på dei ulike områda i medarbeidarkartlegginga, 

kva område bør vi ha felles fokus på og er der einingar vi bør prioritere ? 

3. Kva hovudfokusområde skal me jobbe strategisk vidare med i budsjett og 

økonomiplan (2016-2020) – bl.a kompetanseutvikling, leiing, omdømme, 

samarbeid mm.     

 

 Mål: Samnanger kommune skal ha eit godt omdømme. Det er første gong 

gjennomført innbyggarundersøking i Samnanger. Viser til årsmelding s.47 og vedlegg 

om detaljar i undersøkinga.  

 

Spørsmål til møtet  

1. Kva meinar de om ei slik undersøking ? Kva indikerar den, og kan vi bruke 

den som dialog med innbyggarane. 

2. Korleis få den ”selt” til innbyggarane for å få opp svarprosenten ? 

3. Kva område ser det ut til at kommunen har lukkast med ?  

4. Kva område ser ut til vera viktigaste for innbyggarane at SK prioriterer som 

innsatsområde i økonomiplan og budsjett ?  

 

 

 
Vedlegg: 

Utkast til Styringsdialog-tilstandsrapport grunnskulen Samnanger 2015 

Diagrammer INNBYGGARUNDERSØKINGA 2014 

brukar og ikkje brukar av tenestene - Innbyggarundersøkinga  2014 

 

 

 
 

Kopi til: 

Boge, Jan Erik;  Hjartnes, Grete Lill;  Ramsli,Tone;  Steinsland, Karin H. 
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Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Tirsdag 28. april, 2015 

Styringsdialog - 

tilstandsrapport 

grunnskulen i 

Samnanger april 2015  
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og 

rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål. 

Medvirkning i utarbeidelsen av rapporten 

Kryss av for hvem som har vært involvert i prosessen med å utarbeide tilstandsrapporten. 

Elever og foreldre (f.eks. dialogmøte) Ja  Nei  

Organisasjonene Ja  Nei  

Skoler Ja  Nei  

Administrasjonen i kommunen/fylkeskommunen Ja  Nei  

Politikerne i kommunen/ fylkeskommunen Ja  Nei  

 

 

Lovkravet 

Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport 
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at 
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til 
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god 
måte. 

Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste 

ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i 
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i 
disse skolene. 

Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten: 
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 Kommuner 
 Fylkeskommuner 
 Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12 
 Private skoler med rett til statstilskudd 

Innhold i tilstandsrapporten 

Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, frafall og læringsmiljø, men 
skoleeieren kan omtale andre resultater og bruke andre data ut fra lokale behov. Når det gjøres 
vurderinger av tilstanden, er det viktig å synliggjøre hvilke av skoleeierens og skolenes målsetninger 
som danner grunnlag for vurderingen. 

Tilstandsrapporten skal inneholde vurderinger knyttet til opplæringen av barn, unge og voksne. De 

dataene som er tilgjengelige i Skoleporten, innholder ikke data om voksne. Skoleeieren skal derfor 
benytte andre kilder for datainnhenting på dette området. 

Tidlig innsats er vesentlig for å bedre elevenes ferdigheter og faglige utvikling. Kartlegging av elevenes 
ferdighetsnivå må følges opp med tiltak for dem som har behov for ekstra opplæring fra første stund. 
Den spesialpedagogiske innsatsen er her sentral. 

Kvalitetsvurderingssystemet 

Tilstandsrapporten inngår i kvalitetsvurderingssystemet. Kvalitetsvurdering er å sammenstille 
informasjon og data som grunnlag for å drøfte kvaliteten på opplæringen internt på en skole eller i en 
kommune/fylkeskommune, og for å drøfte kvaliteten i større deler av eller i hele utdanningssektoren. 

Målet er kvalitetsutvikling og læring. Kvalitetsvurderingen er en prosess der dialogen om hva som er god 
kvalitet, står sentralt. Det er naturlig at det stilles spørsmål ved sammenhengen mellom kvalitet på 
opplæringen ved den enkelte skole og mellom skolene og resultatene i dialogen med skoleeieren. 

Det generelle systemkravet 

Skoleeieres plikt til å utarbeide årlige rapporter om tilstanden i grunnopplæringen er en del av 
oppfølgingsansvaret knyttet til det generelle systemkravet (internkontroll), jf. opplæringsloven § 13-10 
andre ledd og privatskoleloven § 5-2 tredje ledd. Vær oppmerksom på at kravet til internkontroll 
omfatter alle plikter som skoleeieren har etter lov og forskrift. Det generelle systemkravet er derfor mer 
omfattende enn det tilstandsrapportens minimum skal dekke. 

Personvern 

Tall som lastes direkte inn fra Skoleporten, kan for små enheter inneholde indirekte identifiserbare 

opplysninger. Dette kan være taushetsbelagte opplysninger etter forvaltningsloven § 13 og/eller 
personopplysninger etter personopplysningsloven § 2 nr. 1. Tilsvarende kan også gjelde for lokale 
indikatorer. Disse opplysningene må behandles i tråd med bestemmelser i forvaltningsloven og/eller 
personopplysningsloven. 

Merk: Denne versjonen av tilstandsrapporten er på bokmål. Uttrekk av innhold fra Skoleporten, som 
ikke finnes på begge målformer, kan likevel være på nynorsk. 
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Innhold 
For å oppdatere innholdsfortegnelsen, markerer du denne setningen - så klikker du F9.  
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1. Sammendrag 
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2. Hovedområder og indikatorer 
 

2.1. Elever og undervisningspersonale 

Om Elever og undervisningspersonale 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med disse indikatorene i tilstandsrapporten: 

 tallet på elever og lærerårsverk (sum årsverk for undervisningspersonalet) 

 lærertetthet (lærertetthet 1.-7. trinn, lærertetthet 8.-10. trinn) 

Barneskulen har våren 2015 totalt 203 elevar - fordelt på 11 klassar. 

Og 19,85 % stilling pedagogisk personale, samt assistentar i 6,51 % stilling i skulen og 2,98 % stilling i 

SFO. 

 

Ungdomsskulen har våren 2015 totalt 76 elevar - fordelt på 3 klassar. 

Og  9,34 % stilling pedagogsik personale, samt assistentar i 2,04% stilling. 

2.1.1. Lærertetthet 

Lærertetthet 1.-7. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter. 

Lærertetthet 8.-10. trinn 

Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 8.-10. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes 

med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på 

undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som 

tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter 

 

 

Lokale mål 
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Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

På grunn av at Samnanger barneskule har hatt lærartettleik som er blant dei 100 lågaste kommunane i 

landet ( igjennomsnitt siste 3 åra), har me  fått tilsagn om kr 254 000 i tilskot for å styrka tidleg innsats 

skuleåret 2015-16 . 

 

2.1.2. Antall elever og lærerårsverk 

Antall elever 

Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle 

skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til 

grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne 

elever som får grunnskoleopplæring. 

Årsverk for undervisningspersonale 

Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til 

undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. 

Årsverkene er beregnet ved å dividere årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet 

og 656 timer på ungdomstrinnet. 

I denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning. 
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Lokale mål 
Lokalt mål å få omlag 250 elevar på barnetrinnet.JF skulebruksplanen. 

  

 

 

Samnanger kommune skoleeier | Fordelt på periode 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Grunnskole 

Indikator og nøkkeltall  2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

Talet på elevar  298  285  288  281  280  

Årsverk for undervisningspersonale  31,6  27,9  29,8  30,9  27,3  

Samnanger kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, 2010-2015 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Det er 205 elevar  ved barnetrinnet og 76 elevar ved ungdomstrinnet pr april 2015. Dette er ein auke på 

barnetrinnet i høve førre år, men ein nedgang på ungdomstrinnet. 

  

2.2. Læringsmiljø 

Om Læringsmiljø 

Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å 

gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i 

Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra 

Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. 

I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser obligatoriske: 

 Støtte fra lærer 

 Vurdering for læring 

 Læringskultur 

 Mestring 

 Elevdemokrati og medvirkning 

 Mobbing på skolen 

 Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere (prosent) 

 

2.2.1. Støtte fra lærer 
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Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer. Skala: 1-5. Høy verdi betyr 

positivt resultat. 

 

 

Lokale mål 
  
 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Samnanger barneskule har høg score på støtte frå lærarane, og positiv utvikling frå 2014. 

Ungdomsskulen ligg også høgare enn Snittet i Hordaland. 
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2.2.2. Vurdering for læring 

Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i vurdering for læring. Skala: 1-5. Høy 

verdi betyr positivt resultat. 

 

 

Lokale mål 
Målet for vurdering for læring er over 4,0 i snitt - både for barnesteget (7.trinn) og for ungdomssteget 
(10.trinn) 

  

 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

 

2.2.3. Læringskultur 

Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om det er rom for å gjøre 

feil i læringsarbeidet. Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

 

Lokale mål 
  
 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 
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2.2.4. Mestring 

Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser og arbeid på 

skolen.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. 

 

 

Lokale mål 
  

 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

140 av 226



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 12 av 38 - Styringsdialog - tilstandsrapport grunnskulen i Samnanger april 2015  - 28. april 2015 

2.2.5. Elevdemokrati og medvirkning 

Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli 

være med å bestemme klasseregler og delta i elevrådsarbeid.Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt 

resultat. 

 

 

Lokale mål 
  

 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Barneskulen ligg her 0,2 poeng under snittet for landet, og ungdomsskulen 0,1 under. Samnanger har 

framleis forbetringspotensial for elevdemokrati og medverknad. Arbeidet i eElevråda og 

samarbeidsutvala / FAU bør visa meir igjen i verksemdsplanar og årsmeldingane for skulane. 

 

2.2.6. Mobbing på skolen 

Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbing på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at 

de blir mobbet og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes. En og 

samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes sjelden eller at færre krysser av at 

de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skolen. 

 

 

Lokale mål 
Samnanger kommune har nullvison mot mobbing., jf Strategi for oppvekst - og læringsmiljø - SOL - i 
Samnanger kommune (mai 2012): 

Barn og unge skal ha eit inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulloleranse for mobbing. 

Skulane gjorde i 2014 til saman 4 enkeltvedtak vedkomande det psykososiale miljøet for enkeltelevar. 

Det førebyggjande arbeidet er kontinuerleg på årsplanen til både elevane og dei tilsette. 
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Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Gutter | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 7 | Gutter | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

2.2.7. Andel elever som har opplevd mobbing 2-3 ganger i 

måneden eller oftere (prosent) 

Andelen Mobbing på skolen viser andelen elever som opplever å bli mobbet 2 eller 3 ganger i måneden 

eller oftere. Andelen elever som opplever mobbing på skolen er summen av andelen elever som har 

krysset av på svaralternativene «2 eller 3 ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger 

i uken». Andelen Mobbede på skolen sier med andre ord ingen ting om hvor ofte elevene opplever å bli 

mobbet. 

 

 

Lokale mål 
Null -visjon. 
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Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 7 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Gutter | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 10 | Jenter | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

Undersøkinga gjeld 10.trinn. Ved  ungdomsskulen kjenner ingen jenter, men 2 av 10 gutar seg mobba 

fleire gongar i månaden i 2014. 

Skulen gjorde 2 enkeltvedtak i 2014 vedk det psykososiale miljøet, og følgjer opp desse enkeltsakene. 

Førebyggjande arbeid med det psykososiale miljøet, er viktig. Skulen har høg vaksentettleik i friminutta, 

og elevane har m.a. muligheit til å vera i kantina dagleg.  

  

2.3. Resultater 

Om Resultater 

Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som 

gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet. 

I tilstandsrapporten er disse resultatindikatorene obligatoriske: 

 nasjonale prøver på 5. og 8. trinn i lesing og regning 

 standpunkt- og eksamenskarakterer i norsk hovedmål, matematikk og engelsk 

 grunnskolepoeng 

Utdanningsdirektoratet anbefaler skoleeiere å ta med følgende indikatorer i tilstandsrapporten: 

 nasjonale prøver i engelsk på 5. og 8. trinn 

 

2.3.1. Nasjonale prøver lesing 5. trinn 
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Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
  
 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

2.3.2. Nasjonale prøver lesing ungd. trinn 

Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for 

den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget. 

De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan: 

1. finne informasjon 

2. forstå og tolke 

3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 
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Lokale mål 
  

 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

2.3.3. Nasjonale prøver regning 5. trinn 

Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for 

den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. 

De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 
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 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de: 

 kan løse en gitt utfordring 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene er rimelige 

 kan ha effektive strategier for enkel tallregning 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
  
 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Skoleeiers egenvurdering 

 

2.3.4. Nasjonale prøver regning ungd. trinn 

Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den 

grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. 

Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale 
prøvene i regning dekker tre innholdsområder: 

 tall 

 måling 

 statistikk 

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse 

sammenhenger. Dette innebærer at de: 

 forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring, 

 kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner 

 kan vurdere om svarene de får er rimelige 

 kan vise effektive strategier for enkel tallregning 
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Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
  
 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 8 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

2.3.5. Nasjonale prøver engelsk 5. trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn) 
er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå hovedinnholdet i enkle tekster 

 forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre 

157 av 226



Kan inneholde data under publiseringsgrense. 

Side 29 av 38 - Styringsdialog - tilstandsrapport grunnskulen i Samnanger april 2015  - 28. april 2015 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
  
 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Trinn 5 | Begge kjønn | Periode 2014-15 | Grunnskole 

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

2.3.6. Nasjonale prøver engelsk ungd. trinn 

Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene 

i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for 

ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene: 

 finne informasjon 

 forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere 

 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 

 forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i 

 forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper 

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette 

gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette 

er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. og 8. trinn plasseres elevene på henholdsvis 3 og 5 

mestringsnivåer, hvor mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis 

fordeling av elever på mestringsnivåer. 

 

Lokale mål 
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Skoleeiers egenvurdering 

 

2.3.7. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk 

Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør 
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget. 
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren: 

 1 uttrykker at eleven har svært lav kompetanse i faget 

 2 uttrykker at eleven har lav kompetanse i faget 

 3 uttrykker at eleven har nokså god kompetanse i faget 

 4 uttrykker at eleven har god kompetanse i faget 

 5 uttrykker at eleven har meget god kompetanse i faget 
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 6 uttrykker at eleven har svært god kompetanse i faget 

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt. 

 

Lokale mål 
  
 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2013-14 | Grunnskole 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Gutter | Periode 2013-14 | Grunnskole 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

 

2.3.8. Grunnskolepoeng 

Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer. 

Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som 

summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10. 

Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven. 

Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal. 

 

Lokale mål 
Samnanger skal ha eit gjennomsnitt på minst 40 grunnskulepoeng. 
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Skoleeiers egenvurdering 

2.4. Gjennomføring 

Om Gjennomføring 

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring. 
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet 
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO 

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO 

Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra 
grunnskolen. 

 

Lokale mål 
  
 

 

Samnanger kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk 
Offentlig | Alle | Begge kjønn | Periode 2013 | Grunnskole 

Indikator og nøkkeltall  Samnanger 

kommune 

skoleeier 

Kommunegruppe 

02 

Hordaland 

fylke 

Nasjonalt 

Elever (16 år) som er registrert i 

videregående opplæring samme år 

som avsluttet grunnskole  

100,0  98,5   97,9  

Samnanger kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, 2013-2013 

 
 

Skoleeiers egenvurdering 

2.5. Eget kapittel 

Om Eget kapittel 

2.6. Tverrfagleg samarbeid for barn og unge 

Om Tverrfagleg samarbeid for barn og unge 

 Etter ei spørjeundersøking  vinteren 2014 vedkomande tverrfagleg samarbeid for barn og unge, kom det 

fram at det er behov for eit meir systematisk, tverrfagleg samarbeid, særleg på det førebyggjande 
planet. Ei tverrfagleg arbeidsgruppe, nedsett av rådmannen, utarbeider no eit framlegg til system for 
tverrfagleg samarbeid for barn og unge i Samnanger. Framlegget skal vera ferdig i juni 2015. 
Arbeidsgruppa vert leia av folkehelsekoordinator. 
Skulane har eit fast samarbeid med PPT, både førebyggjande/systemretta og kompetansehevande 

samarbeid, og i enkeltsaker. Og  helsesøster har faste dagar på skulane, tilgjengeleg for elevane, og 
møter i enkeltsaker.  
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Ungdomsskulen ber om fast samarbeid med psykiatrisk sjukepleiar, og med skulelegen, i det 
førebyggjande arbeidet. 
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3. System for oppfølging (internkontroll) 
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4. Konklusjon 
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Næring og arbeid 

Transport og tilgjengelighet i kommunen 

Miljø i kommunen 

Klima og energi 

Natur og landskap og friluftsliv 

Levekår 

Bomiljø og senterfunksjoner i kommunen 
der du bor 

Servicetilbudet 

Boligtilbudet 

Kultur og idrett 

Utbygging og utvikling 

Trygghet 

Kommunen som bosted 

Møte med din kommune 

Tillit 

Helhetsvurdering 

Spørsmålskategorier 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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muligheter til å få arbeid innen rimelig 
avstand fra hjemmet? 

muligheter til å etablere egen virksomhet i din 
kommune? 

Næring og arbeid 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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standard på veier og gater? 

tilrettelegging for fotgjengere? 

tilrettelegging for syklister? 

kollektivtilbudet innenfor kommunen? 

kollektivtilbudet inn og ut av kommunen? 

Transport og tilgjengelighet i kommunen 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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kvaliteten på drikkevannet? 

muligheten for sortering av avfall for 
gjenvinning? 

henting av husholdningsavfall? 

luftkvaliteten? 

støynivået der du bor? 

Miljø i kommunen 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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kommunens innsats for å møte 
klimautfordringene? 

Klima og energi 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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tilrettelegging for friluftsliv? 

hvordan kommunen tar vare på naturen 
og landskapet? 

Natur og landskap og friluftsliv 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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oppvekstmiljøet for barn og unge? 

kommunen som bosted for eldre? 

kommunens hjelp til personer i vanskelige 
livssituasjoner? 

naboskap og sosialt fellesskap? 

Levekår 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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møteplasser der du kan treffe andre? 

folkeliv og aktivitet i kommunen? 
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Bomiljø og senterfunksjoner 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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tilbudet av kafeer, restauranter, uteliv? 

bank, post og forsikring? 

butikktilbudet? 

Servicetilbudet 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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muligheten for å skaffe seg leilighet? 
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kulturtilbudet i kommunen? 

muligheten til å delta i idrett? 

andre fritidsaktiviteter? 

Kultur og idrett 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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utviklingen av kommunesenteret? 
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kommunen? 
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Utbygging og utvikling 
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Hvor trygt opplever du at det er å bo og ferdes 
i din kommune? 

Trygghet 
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muligheten for å påvirke kommunale 
beslutninger? 

hvordan kommunen følger opp det som er 
blitt lovet? 

serviceinnstillingen hos de ansatte i 
kommunen? 

hvor raskt du får hjelp/svar på dine 
spørsmål? 

informasjonen fra kommunen/bydelen? 

Møte med din kommune 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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har du tillit til at politikerne i kommunen 
arbeider for befolkningens beste? 

har du tillit til at kommunen behandler like 
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har du tillit til at kommunen følger lover og 
regler? 

Tillit 

Samnanger Gj.snitt Norge 
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Tror du kommunen din har godt omdømme? 

Helhetsvurdering 

Samnanger Gj.snitt Norge 

177 av 226



Innbyggarundersøkinga  2014 - brukar av tenestene 

 

4,0 

3,9 

5,1 

4,7 

3,9 

3,8 

4,8 

3,5 

4,2 

2,8 

4,2 

3,6 

4,6 

4,1 

4,9 

4,5 

4,6 

4,5 

4,8 

4,5 

4,8 

4,3 

5,2 

4,4 

1 2 3 4 5 6 

Hvis ja, hvor fornøyd var du 
med servicetorget?  

Hvis ja, hvor fornøyd var du med de 
internettbaserte tjenestene?  

Hvis ja, hvor fornøyd var du 
med barnehagetjenesten?  

Hvis ja, hvor fornøyd var du 
med grunnskolen?  

Hvis ja, hvor fornøyd var du 
med fritidstilbudet til ungdom?  

Hvis ja, hvor fornøyd var du 
med hjemmehjelpstjenesten?  

Hvis ja, hvor fornøyd var du 
med hjemmesykepleietjenesten?  

Hvis ja, hvor fornøyd var du 
med heldøgns 

omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? 

Hvis ja, hvor fornøyd var du 
med fastlegetjenesten? 

Hvis ja, hvor fornøyd var du 
med legevakttjenesten? 

Hvis ja, hvor fornøyd var du 
med bibliotek/bokbussen?  

Alt i alt, hvor fornøyd er du med 
tjenestetilbudet i kommunen? 

Innbyggere som har brukt tjenesten  

Samnanger Gjennomsnittlig tilfredshet Norge 

178 av 226



Innbyggarundersøkinga  2014 – IKKJE-brukar av tenestene 

 

3,7 

3,9 

4,2 

3,9 

2,6 

4,2 

4,3 

4,1 

4,0 

3,3 

3,8 

4,2 

4,0 

4,6 

4,3 

3,7 

4,3 

4,5 

4,3 

4,1 

4,1 

4,5 

1 2 3 4 5 6 

 servicetorget?  

de internettbaserte tjenestene?  

barnehagetjenesten?  

 grunnskolen?  

 fritidstilbudet til ungdom?  

 hjemmehjelpstjenesten?  

 hjemmesykepleietjenesten? 

 heldøgns 
omsorgstjeneste/sykehjemtjenesten? 

 fastlegetjenesten? 

 legevakttjenesten? 

bibliotek/bokbussen? 

Innbyggere som ikke har brukt tjenesten  

Samnanger Gjennomsnittlig tilfredshet Norge 

179 av 226



180 av 226



181 av 226



182 av 226



183 av 226



184 av 226



185 av 226



186 av 226



187 av 226



188 av 226



189 av 226



190 av 226



191 av 226



192 av 226



193 av 226



194 av 226



195 av 226



196 av 226



197 av 226



198 av 226



199 av 226



200 av 226



201 av 226



202 av 226



203 av 226



204 av 226



205 av 226



 

SAMNANGER KOMMUNE  
Rådmannskontoret 

 

Postadresse: Tyssevegen 217, 5650 TYSSE  -  Tlf: 56 58 74 00  -  Faks: 56 58 74 01  -  Bankgiro: 3562 07 00035  -  Foretaksnr.: NO 964 968 985 

Sakshandsamar: Tone Ramsli  -  Direktetelefon: 56 58 74 23  -  E-post: tone.ramsli@samnanger.kommune.no 

 

 

      

Hordaland Røde Kors 

v. Lars Atle Skorpen 

Sandbrekkevegen 95 

5225 NESTTUN 
 

  
 

 

Vår referanse: Arkivkode: Dykkar referanse: Dato: 

10/121/15/1351/ASK/TR  FA-X20  24.02.2015 

 

 

 

BEREDSKAPSAVTALE MELLOM SAMNANGER KOMMUNE OG SAMNANGER 

RØDE KORS/HORDALAND RØDE KORS 

   

Me takkar for hyggeleg møte der de presenterte eit forslag til samarbeidsavtale mellom 

Samnanger Røde Kors/Hordaland Røde Kors og Samnanger kommune.  

 

Kommunen ønskjer å inngå denne avatalen. På mange område har me alt mykje av det 

samarbeidet som er omtala i avtalen, men det er fint å få det formalisert og samla i ein avtale.  

 

Vedlagt finn de eit eksemplar av avtalen underskriven. Me får koma attende til kva vedlegg 

som skal knytast opp mot den.  

 

Me ser fortsett fram til eit godt samarbeid også på beredskapsarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

Med helsing  

  

Tone Ramsli  

rådmann  

 

 

 
Vedlegg: 

Beredskapsavtale med Røde Kors 
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________________________________________________________________  
 

Fra:   Lundh Eline Baalsrud  
Sendt: 23.04.2015  
Til:     
Kopi:    
Emne:  Bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise  
________________________________________________________________  
 
 
 Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med lovbestemt 
taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og kontakt Barne-, likestillings- og 
inkluderingsdepartementet.  

This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please notify the 
Ministry of Children, Equality and Social Inclusion, Norway, immediately. 

Med vennlig hilsen  

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  

22 24 90 90  

www.regjeringen.no  
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Vedlegg til tabell – Anmodning og vedtak 2016-2015 (vedtakstall 2015 og 2016 er ikke 

endelige) 

 

I tabellen fremkommer anmodning og vedtak for kommunene for 2015 og 2016, herunder 

opprinnelig anmodning, justert opprinnelig anmodning og tillegg som man antar at hver 

kommune kan ta imot som følge av behov for økt bosetting grunnet flyktningkrisen i Syria og 

i Middelhavet. 

 

Justerte anmodninger er basert på opprinnelig anmodning. Hver kommunes andel av 

opprinnelig anmodning fremkommer i kolonne D. De justerte anmodningene, både den 

opprinnelige og tilleggene er basert på denne andelen.
1
 Forklaring på de ulike kolonner i 

regnearket: 

- Kolonne B: Her presenteres den opprinnelige anmodningen fra IMDi for 2015. 

- Kolonne C: Her presenteres vedtakene kommunene har gjort for bosetting av 

flyktninger til nå i 2015. 

- Kolonne D: Viser andelen kommunene opprinnelige var anmodet om, som del av den 

totale opprinnelige anmodning (og er den prosentsatsen som videre brukes for 

fordeling av tilleggsanmodninger, som forklart ovenfor). 

- Kolonne E: Her presenteres tilleggsanmodning fra IMDi. Anmodningen fremgår av 

det justerte totale behovet på 13 330 i celle F7, multiplisert med hver kommunes 

andel.  

- Kolonne F: Her presenteres økning utover IMDis opprinnelige anmodning, et tillegg 

på 3 500 flyktninger. Dette er basert på behovet for å bosette ytterligere 3 500 

flyktninger dersom kvoten for overføringsflyktninger økes til 5 000 syrere i 2015 og 

2016 (noe som gir 3 500 flere enn de 1 500 syriske overføringsflyktningene som 

allerede er vedtatt).  

- Kolonne G: Samlet anmodning for 2015. Dette er sum av justert anmodning og 

tilleggsanmodning. 

- Kolonne H: Viser justert anmodning for 2016. 

- Kolonne I: Viser vedtak for 2016 gjort av kommunene til nå. Her presiseres det at 

flere kommuner ikke har fattet vedtak enda.
2
 

- Kolonne J: Viser økning utover IMDis anmodning i 2016, et tillegg på 4 500 

flyktninger. Dette er basert på behovet for å bosette ytterligere 4 500 flyktninger 

dersom kvoten for overføringsflyktninger økes til 5 000 i 2015 og 2016 (noe som gir 

4 500 flere syriske overføringsflyktningene i 2016 enn de 500 som allerede er vedtatt). 

- Kolonne K: Presenterer samlet anmodning for 2016. 

 

                                                      
1
 I alle beregninger av anmodninger er det rundet opp til hver hele flyktning. 

2
 En celle med verdi 0 innebærer at kommunene har fattet nei- vedtak, celle uten verdi innebærer at kommunen 

enda ikke har fattet vedtak. 
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Anmodning og vedtak 2015 og2016 ( merk at vedtakstallene for 2015 og 2016 ikke er endelige)

Inkludert er tilleggsanmodning og antall flyktninger hver kommune kan antas å bosette med dagens flyktningkrise, dersom vi skal bosette 5 000 syriske kvoteflyktninger i 2015 og 5 000 i 2016

Opprinnelig 

anmodning 

2015

Vedtatt for 

2015 Andel

Justert 

anmodning 

2015

Tillegg 2015  - 

Økning utover 

IMDis planlagte 

anmodning Samlet 2015

Justert 

anmodning 2016

Vedtatt for 

2016

Tillegg 2016 - Økning 

utover IMDis 

planlagte anmodning Samlet 2016

Totalt 10804 8116 13330 3500 16830 9500 5290 4500 14000

Kommune

0101 Halden 30 21 0,278 % 38 10 48 27 10 13 40

0104 Moss 40 30 0,370 % 50 13 63 36 17 53

0105 Sarpsborg 65 65 0,602 % 81 22 103 58 55 28 86

0106 Fredrikstad 90 105 0,833 % 112 30 142 80 38 118

0111 Hvaler 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

0118 Aremark 15 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0119 Marker 10 4 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0121 Rømskog 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0122 Trøgstad 10 5 0,093 % 13 4 17 9 4 5 14

0123 Spydeberg 15 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0124 Askim 25 10 0,231 % 31 9 40 22 10 11 33

0125 Eidsberg 26 11 0,241 % 33 9 42 23 11 34

0127 Skiptvet 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

0128 Rakkestad 15 6 0,139 % 19 5 24 14 6 7 21

0135 Råde 15 10 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0136 Rygge 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

0137 Våler (Østfold) 15 10 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0138 Hobøl 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

Østfold 436 332 4,036 % 538 142 680 384 110 182 566

0211 Vestby 18 20 0,167 % 23 6 29 16 16 8 24

0213 Ski 58 58 0,537 % 72 19 91 51 50 25 76

0214 Ås 18 15 0,167 % 23 6 29 16 15 8 24

0215 Frogn 18 18 0,167 % 23 6 29 16 15 8 24

0216 Nesodden 20 0,185 % 25 7 32 18 9 27

0217 Oppegård 40 40 0,370 % 50 13 63 36 17 53

0219 Bærum 155 155 1,435 % 192 51 243 137 130 65 202

0220 Asker 90 75 0,833 % 112 30 142 80 75 38 118

0221 Aurskog Høland 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

0226 Sørum 15 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0227 Fet 15 10 0,139 % 19 5 24 14 5 7 21

0228 Rælingen 25 20 0,231 % 31 9 40 22 20 11 33

0229 Enebakk 15 7 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0230 Lørenskog 55 22 0,509 % 68 18 86 49 23 72

0231 Skedsmo 75 75 0,694 % 93 25 118 66 65 32 98

0233 Nittedal 20 30 0,185 % 25 7 32 18 9 27

0234 Gjerdrum 10 7 0,093 % 13 4 17 9 7 5 14

0235 Ullensaker 35 35 0,324 % 44 12 56 31 25 15 46

0236 Nes (Akershus) 30 15 0,278 % 38 10 48 27 15 13 40

0237 Eidsvoll 25 15 0,231 % 31 9 40 22 11 33

0238 Nannestad 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

0239 Hurdal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

Akerhus 777 672 7,192 % 959 252 1211 684 478 324 1008

0301 Oslo 520 520 4,813 % 642 169 811 458 217 675

Oslo 520 520 4,813 % 642 169 811 458 217 675

0402 Kongsvinger 40 25 0,370 % 50 13 63 36 25 17 53

0403 Hamar 60 40 0,555 % 75 20 95 53 25 78

0412 Ringsaker 55 30 0,509 % 68 18 86 49 30 23 72

0415 Løten 15 8 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0417 Stange 30 30 0,278 % 38 10 48 27 30 13 40

0418 Nord-Odal 10 2 0,093 % 13 4 17 9 2 5 14

0419 Sør-Odal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0420 Eidskog 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

0423 Grue 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0425 Åsnes 15 3 0,139 % 19 5 24 14 4 7 21

0426 Våler (Hedmark) 10 0 0,093 % 13 4 17 9 0 5 14

0427 Elverum 40 40 0,370 % 50 13 63 36 35 17 53

0428 Trysil 15 10 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0429 Åmot 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0430 Stor-Elvdal 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

0432 Rendalen 10 7 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

0434 Engerdal 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0436 Tolga 15 7 0,139 % 19 5 24 14 7 7 21

0437 Tynset 20 20 0,185 % 25 7 32 18 9 27

0438 Alvdal 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

0439 Folldal 10 6 0,093 % 13 4 17 9 6 5 14

0441 Os (Østerdalen) 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

Hedmark 430 278 3,980 % 531 140 671 379 189 180 559

0501 Lillehammer 55 45 0,509 % 68 18 86 49 45 23 72

0502 Gjøvik 55 55 0,509 % 68 18 86 49 55 23 72

0511 Dovre 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

0512 Lesja 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

0513 Skjåk 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0514 Lom 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0515 Vågå 12 12 0,111 % 15 4 19 11 12 5 16

0516 Nord-Fron 20 15 0,185 % 25 7 32 18 15 9 27

0517 Sel 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

0519 Sør-Fron 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0520 Ringebu 10 15 0,093 % 13 4 17 9 15 5 14

0521 Øyer 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

0522 Gausdal 15 5 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0528 Østre Toten 25 20 0,231 % 31 9 40 22 20 11 33

0529 Vestre Toten 25 20 0,231 % 31 9 40 22 11 33

0532 Jevnaker 15 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0533 Lunner 35 24 0,324 % 44 12 56 31 24 15 46

0534 Gran 35 30 0,324 % 44 12 56 31 30 15 46

0536 Søndre Land 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0538 Nordre Land 15 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0540 Sør-Aurdal 10 3 0,093 % 13 4 17 9 3 5 14

0541 Etnedal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0542 Nord-Aurdal 15 10 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0543 Vestre Slidre 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

0544 Øystre Slidre 10 7 0,093 % 13 4 17 9 7 5 14

0545 Vang 10 3 0,093 % 13 4 17 9 3 5 14

Oppland 472 374 4,369 % 583 153 736 416 279 197 613
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0602 Drammen 130 130 1,203 % 161 43 204 115 55 170

0604 Kongsberg 50 27 0,463 % 62 17 79 44 27 21 65

0605 Ringerike 45 45 0,417 % 56 15 71 40 45 19 59

0612 Hole 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

0615 Flå 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0616 Nes (Buskerud) 10 4 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0617 Gol 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0618 Hemsedal 10 6 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0619 Ål 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0620 Hol 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0621 Sigdal 10 5 0,093 % 13 4 17 9 0 5 14

0622 Krødsherad 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0623 Modum 25 27 0,231 % 31 9 40 22 11 33

0624 Øvre Eiker 35 20 0,324 % 44 12 56 31 15 46

0625 Nedre Eiker 45 30 0,417 % 56 15 71 40 30 19 59

0626 Lier 45 30 0,417 % 56 15 71 40 19 59

0627 Røyken 40 20 0,370 % 50 13 63 36 20 17 53

0628 Hurum 20 20 0,185 % 25 7 32 18 9 27

0631 Flesberg 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0632 Rollag 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0633 Nore og Uvdal 10 6 0,093 % 13 4 17 9 5 14

Buskerud 560 435 5,183 % 691 182 873 493 152 234 727

0701 Horten 40 47 0,370 % 50 13 63 36 17 53

0702 Holmestrand 18 8 0,167 % 23 6 29 16 8 8 24

0704 Tønsberg 55 45 0,509 % 68 18 86 49 45 23 72

0706 Sandefjord 55 55 0,509 % 68 18 86 49 23 72

0709 Larvik 55 65 0,509 % 68 18 86 49 45 23 72

0711 Svelvik 15 6 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0713 Sande (Vestfold) 15 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0714 Hof 15 5 0,139 % 19 5 24 14 7 21

0716 Re 25 15 0,231 % 31 9 40 22 11 33

0719 Andebu 15 5 0,139 % 19 5 24 14 5 7 21

0720 Stokke 25 20 0,231 % 31 9 40 22 20 11 33

0722 Nøtterøy 30 40 0,278 % 38 10 48 27 20 13 40

0723 Tjøme 15 5 0,139 % 19 5 24 14 5 7 21

0728 Lardal 15 5 0,139 % 19 5 24 14 5 7 21

Vestfold 393 336 3,638 % 485 128 613 346 153 164 510

0805 Porsgrunn 90 50 0,833 % 112 30 142 80 50 38 118

0806 Skien 120 68 1,111 % 149 39 188 106 68 50 156

0807 Notodden 45 45 0,417 % 56 15 71 40 45 19 59

0811 Siljan 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0814 Bamble 50 40 0,463 % 62 17 79 44 40 21 65

0815 Kragerø 50 50 0,463 % 62 17 79 44 40 21 65

0817 Drangedal 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

0819 Nome 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

0821 Bø (Telemark) 25 16 0,231 % 31 9 40 22 16 11 33

0822 Sauherad 20 20 0,185 % 25 7 32 18 20 9 27

0826 Tinn 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

0827 Hjartdal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0828 Seljord 10 8 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0829 Kviteseid 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0830 Nissedal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0831 Fyresdal 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0833 Tokke 10 8 0,093 % 13 4 17 9 8 5 14

0834 Vinje 10 7 0,093 % 13 4 17 9 6 5 14

Telemark 535 387 4,952 % 661 174 835 471 368 223 694

0901 Risør 30 25 0,278 % 38 10 48 27 25 13 40

0904 Grimstad 45 45 0,417 % 56 15 71 40 45 19 59

0906 Arendal 105 105 0,972 % 130 35 165 93 95 44 137

0911 Gjerstad 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

0912 Vegårshei 13 13 0,120 % 17 5 22 12 12 6 18

0914 Tvedestrand 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

0919 Froland 15 5 0,139 % 19 5 24 14 5 7 21

0926 Lillesand 40 30 0,370 % 50 13 63 36 30 17 53

0928 Birkenes 20 16 0,185 % 25 7 32 18 12 9 27

0929 Åmli 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

0935 Iveland 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0937 Evje og Hornnes 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

0938 Bygland 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 14

0940 Valle 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

0941 Bykle 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 14

Aust-Agder 378 314 3,499 % 467 123 590 333 289 158 491

1001 Kristiansand 180 180 1,666 % 223 59 282 159 180 75 234

1002 Mandal 40 50 0,370 % 50 13 63 36 40 17 53

1003 Farsund 45 35 0,417 % 56 15 71 40 35 19 59

1004 Flekkefjord 40 40 0,370 % 50 13 63 36 20 17 53

1014 Vennesla 45 45 0,417 % 56 15 71 40 40 19 59

1017 Songdalen 30 35 0,278 % 38 10 48 27 30 13 40

1018 Søgne 40 20 0,370 % 50 13 63 36 17 53

1021 Marnardal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1026 Åseral 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1027 Audnedal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1029 Lindesnes 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

1032 Lyngdal 35 30 0,324 % 44 12 56 31 30 15 46

1034 Hægebostad 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1037 Kvinesdal 25 25 0,231 % 31 9 40 22 25 11 33

1046 Sirdal 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

Vest-Agder 550 500 5,091 % 679 179 858 484 435 230 714
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1101 Eigersund 35 35 0,324 % 44 12 56 31 35 15 46

1102 Sandnes 70 70 0,648 % 87 23 110 62 70 30 92

1103 Stavanger 120 120 1,111 % 149 39 188 106 120 50 156

1106 Haugesund 60 65 0,555 % 75 20 95 53 60 25 78

1111 Sokndal 10 0 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1112 Lund 20 0 0,185 % 25 7 32 18 9 27

1114 Bjerkreim 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1119 Hå 30 25 0,278 % 38 10 48 27 25 13 40

1120 Klepp 35 25 0,324 % 44 12 56 31 25 15 46

1121 Time 35 20 0,324 % 44 12 56 31 15 46

1122 Gjesdal 30 30 0,278 % 38 10 48 27 30 13 40

1124 Sola 35 30 0,324 % 44 12 56 31 30 15 46

1127 Randaberg 30 25 0,278 % 38 10 48 27 28 13 40

1129 Forsand 6 5 0,056 % 8 2 10 6 5 3 9

1130 Strand 30 15 0,278 % 38 10 48 27 15 13 40

1133 Hjelmeland 20 10 0,185 % 25 7 32 18 9 27

1134 Suldal 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

1135 Sauda 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

1141 Finnøy 10 8 0,093 % 13 4 17 9 6 5 14

1142 Rennesøy 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

1144 Kvitsøy 6 0 0,056 % 8 2 10 6 3 9

1145 Bokn 6 0 0,056 % 8 2 10 6 3 9

1146 Tysvær 30 20 0,278 % 38 10 48 27 20 13 40

1149 Karmøy 60 60 0,555 % 75 20 95 53 25 78

1151 Utsira 6 0,056 % 8 2 10 6 3 9

1160 Vindafjord 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

Rogaland 774 603 7,164 % 955 251 1206 681 509 323 1004

1201 Bergen 350 350 3,240 % 432 114 546 308 350 146 454

1211 Etne 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1216 Sveio 15 11 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1219 Bømlo 30 24 0,278 % 38 10 48 27 24 13 40

1221 Stord 35 20 0,324 % 44 12 56 31 20 15 46

1222 Fitjar 10 12 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1223 Tysnes 10 7 0,093 % 13 4 17 9 7 5 14

1224 Kvinnherad 25 10 0,231 % 31 9 40 22 10 11 33

1227 Jondal 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1228 Odda 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

1231 Ullensvang 20 15 0,185 % 25 7 32 18 15 9 27

1232 Eidfjord 10 0 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1233 Ulvik 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1234 Granvin 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1235 Voss 30 30 0,278 % 38 10 48 27 13 40

1238 Kvam 20 15 0,185 % 25 7 32 18 9 27

1241 Fusa 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1242 Samnanger 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1243 Os (Hordaland) 20 15 0,185 % 25 7 32 18 15 9 27

1244 Austevoll 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1245 Sund 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1246 Fjell 40 20 0,370 % 50 13 63 36 20 17 53

1247 Askøy 40 25 0,370 % 50 13 63 36 17 53

1251 Vaksdal 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1252 Modalen 6 0 0,056 % 8 2 10 6 0 3 9

1253 Osterøy 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

1256 Meland 20 15 0,185 % 25 7 32 18 15 9 27

1259 Øygarden 20 15 0,185 % 25 7 32 18 9 27

1260 Radøy 15 6 0,139 % 19 5 24 14 6 7 21

1263 Lindås 20 20 0,185 % 25 7 32 18 20 9 27

1264 Austrheim 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1265 Fedje 6 0,056 % 8 2 10 6 3 9

1266 Masfjorden 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

Hordaland 897 695 8,302 % 1107 291 1398 789 587 374 1163

1401 Flora 35 45 0,324 % 44 12 56 31 15 46

1411 Gulen 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1412 Solund 6 0,056 % 8 2 10 6 3 9

1413 Hyllestad 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1416 Høyanger 15 0 0,139 % 19 5 24 14 0 7 21

1417 Vik 10 15 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1418 Balestrand 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1419 Leikanger 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1420 Sogndal 30 35 0,278 % 38 10 48 27 30 13 40

1421 Aurland 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1422 Lærdal 10 15 0,093 % 13 4 17 9 15 5 14

1424 Årdal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1426 Luster 10 15 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1428 Askvoll 10 15 0,093 % 13 4 17 9 15 5 14

1429 Fjaler 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1430 Gaular 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1431 Jølster 10 7 0,093 % 13 4 17 9 6 5 14

1432 Førde 35 20 0,324 % 44 12 56 31 20 15 46

1433 Naustdal 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1438 Bremanger 15 0 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1439 Vågsøy 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1441 Selje 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1443 Eid 30 30 0,278 % 38 10 48 27 30 13 40

1444 Hornindal 6 0 0,056 % 8 2 10 6 3 9

1445 Gloppen 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

1449 Stryn 20 25 0,185 % 25 7 32 18 25 9 27

Sogn og Fjordane 367 307 3,397 % 453 119 572 323 226 153 476
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1502 Molde 60 60 0,555 % 75 20 95 53 25 78

1504 Ålesund 90 50 0,833 % 112 30 142 80 38 118

1505 Kristiansund 50 0,463 % 62 17 79 44 21 65

1511 Vanylven 15 11 0,139 % 19 5 24 14 7 7 21

1514 Sande (Møre og Romsdal) 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1515 Herøy (Møre og Romsdal) 30 10 0,278 % 38 10 48 27 10 13 40

1516 Ulstein 20 20 0,185 % 25 7 32 18 20 9 27

1517 Hareid 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1519 Volda 30 25 0,278 % 38 10 48 27 25 13 40

1520 Ørsta 30 15 0,278 % 38 10 48 27 15 13 40

1523 Ørskog 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1524 Norddal 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1525 Stranda 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1526 Stordal 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1528 Sykkylven 20 10 0,185 % 25 7 32 18 14 9 27

1529 Skodje 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1531 Sula 25 12 0,231 % 31 9 40 22 12 11 33

1532 Giske 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1534 Haram 30 22 0,278 % 38 10 48 27 13 40

1535 Vestnes 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1539 Rauma 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1543 Nesset 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1545 Midsund 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1546 Sandøy 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1547 Aukra 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1548 Fræna 30 0,278 % 38 10 48 27 13 40

1551 Eide 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1554 Averøy 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1557 Gjemnes 15 0,139 % 19 5 24 14 0 7 21

1560 Tingvoll 10 8 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1563 Sunndal 25 25 0,231 % 31 9 40 22 25 11 33

1566 Surnadal 15 15 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1567 Rindal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1571 Halsa 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

1573 Smøla 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1576 Aure 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

Møre og Romsdal 725 373 6,710 % 895 235 1130 638 233 302 940

1601 Trondheim 300 300 2,777 % 371 98 469 264 125 389

1612 Hemne 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

1613 Snillfjord 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1617 Hitra 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1620 Frøya 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1621 Ørland 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1622 Agdenes 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1624 Rissa 20 12 0,185 % 25 7 32 18 12 9 27

1627 Bjugn 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1630 Åfjord 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1632 Roan 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1633 Osen 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1634 Oppdal 20 20 0,185 % 25 7 32 18 16 9 27

1635 Rennebu 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1636 Meldal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1638 Orkdal 30 20 0,278 % 38 10 48 27 13 40

1640 Røros 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1644 Holtålen 10 0,093 % 13 4 17 9 0 5 14

1648 Midtre Gauldal 15 8 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1653 Melhus 35 25 0,324 % 44 12 56 31 15 46

1657 Skaun 20 6 0,185 % 25 7 32 18 6 9 27

1662 Klæbu 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1663 Malvik 30 25 0,278 % 38 10 48 27 13 40

1664 Selbu 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1665 Tydal 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

Sør-Trøndelag 670 491 6,201 % 827 218 1045 590 99 280 870

1702 Steinkjer 45 0,417 % 56 15 71 40 35 19 59

1703 Namsos 40 40 0,370 % 50 13 63 36 17 53

1711 Meråker 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1714 Stjørdal 45 0,417 % 56 15 71 40 19 59

1717 Frosta 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1718 Leksvik 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1719 Levanger 45 45 0,417 % 56 15 71 40 19 59

1721 Verdal 35 30 0,324 % 44 12 56 31 30 15 46

1724 Verran 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1725 Namdalseid 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1736 Snåsa 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1738 Lierne 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1739 Røyrvik 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1740 Namsskogan 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1742 Grong 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1743 Høylandet 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1744 Overhalla 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1748 Fosnes 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1749 Flatanger 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1750 Vikna 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1751 Nærøy 20 20 0,185 % 25 7 32 18 9 27

1755 Leka 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1756 Inderøy 20 13 0,185 % 25 7 32 18 14 9 27

Nord-Trøndelag 420 228 3,887 % 519 137 656 370 139 175 545
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1804 Bodø 90 90 0,833 % 112 30 142 80 90 38 118

1805 Narvik 45 40 0,417 % 56 15 71 40 19 59

1811 Bindal 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1812 Sømna 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1813 Brønnøy 30 20 0,278 % 38 10 48 27 20 13 40

1815 Vega 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1816 Vevelstad 10 7 0,093 % 13 4 17 9 7 5 14

1818 Herøy (Nordland) 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1820 Alstahaug 35 30 0,324 % 44 12 56 31 30 15 46

1822 Leirfjord 20 20 0,185 % 25 7 32 18 20 9 27

1824 Vefsn 30 30 0,278 % 38 10 48 27 30 13 40

1825 Grane 15 20 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1826 Hattfjelldal 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1827 Dønna 10 15 0,093 % 13 4 17 9 15 5 14

1828 Nesna 20 20 0,185 % 25 7 32 18 9 27

1832 Hemnes 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1833 Rana 50 50 0,463 % 62 17 79 44 50 21 65

1834 Lurøy 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1835 Træna 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1836 Rødøy 15 0 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1837 Meløy 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

1838 Gildeskål 15 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1839 Beiarn 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 5 14

1840 Saltdal 20 15 0,185 % 25 7 32 18 15 9 27

1841 Fauske 30 30 0,278 % 38 10 48 27 25 13 40

1845 Sørfold 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1848 Steigen 10 5 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1849 Hamarøy 20 16 0,185 % 25 7 32 18 16 9 27

1850 Tysfjord 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1851 Lødingen 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1852 Tjeldsund 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1853 Evenes 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

1854 Ballangen 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1856 Røst 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1857 Værøy 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1859 Flakstad 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1860 Vestvågøy 40 30 0,370 % 50 13 63 36 30 17 53

1865 Vågan 40 60 0,370 % 50 13 63 36 50 17 53

1866 Hadsel 25 15 0,231 % 31 9 40 22 11 33

1867 Bø (Nordland) 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

1868 Øksnes 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1870 Sortland 35 25 0,324 % 44 12 56 31 15 46

1871 Andøy 30 30 0,278 % 38 10 48 27 30 13 40

1874 Moskenes 15 0 0,139 % 19 5 24 14 0 7 21

Nordland 925 653 8,562 % 1142 300 1442 814 498 386 1200

1902 Tromsø 125 125 1,157 % 155 41 196 110 125 53 163

1903 Harstad 70 60 0,648 % 87 23 110 62 60 30 92

1911 Kvæfjord 20 0,185 % 25 7 32 18 9 27

1913 Skånland 15 10 0,139 % 19 5 24 14 10 7 21

1917 Ibestad 15 5 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1919 Gratangen 10 6 0,093 % 13 4 17 9 6 5 14

1920 Lavangen 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

1922 Bardu 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

1923 Salangen 20 20 0,185 % 25 7 32 18 20 9 27

1924 Målselv 20 10 0,185 % 25 7 32 18 9 27

1925 Sørreisa 20 17 0,185 % 25 7 32 18 9 27

1926 Dyrøy 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1927 Tranøy 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

1928 Torsken 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1929 Berg 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1931 Lenvik 45 40 0,417 % 56 15 71 40 40 19 59

1933 Balsfjord 20 20 0,185 % 25 7 32 18 9 27

1936 Karlsøy 10 0 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1938 Lyngen 15 0 0,139 % 19 5 24 14 7 21

1939 Storfjord 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

1940 Kåfjord 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1941 Skjervøy 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

1942 Nordreisa 20 10 0,185 % 25 7 32 18 10 9 27

1943 Kvænangen 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

Troms 550 408 5,091 % 679 179 858 484 356 230 714

2002 Vardø 20 0,185 % 25 7 32 18 9 27

2003 Vadsø 90 70 0,833 % 112 30 142 80 60 38 118

2004 Hammerfest 30 30 0,278 % 38 10 48 27 30 13 40

2011 Kautokeino 20 0 0,185 % 25 7 32 18 0 9 27

2012 Alta 40 35 0,370 % 50 13 63 36 35 17 53

2014 Loppa 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

2015 Hasvik 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

2017 Kvalsund 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

2018 Måsøy 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

2019 Nordkapp 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

2020 Porsanger 20 0,185 % 25 7 32 18 9 27

2021 Karasjok 20 0 0,185 % 25 7 32 18 9 27

2022 Lebesby 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

2023 Gamvik 15 0,139 % 19 5 24 14 7 21

2024 Berlevåg 15 0 0,139 % 19 5 24 14 7 21

2025 Deatnu-Tana 15 15 0,139 % 19 5 24 14 15 7 21

2027 Unjargga-Nesseby 10 10 0,093 % 13 4 17 9 10 5 14

2028 Båtsfjord 10 10 0,093 % 13 4 17 9 5 14

2030 Sør-Varanger 40 30 0,370 % 50 13 63 36 30 17 53

Finnmark 425 210 3,934 % 525 138 663 374 190 178 552

0 = nei-vedtak

tom celle = ingen registrering
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Samnanger kommune 

Vassloppa barnehage                                                 Springfoten   tlf. 56587582 
Reistadliane 37                                                            Akrobaten    tlf. 56587583 
5652 Årland                                                                 Kolbøtta       tlf. 56587584                                          
Tlf. 56587580                                                                Hoppetussa  tlf. 56587585 

 

Til 

Roger Gjerde  

Marianne Aakre 

Aud Lygre Solvang  

Anja Tysseland 

Eva Hellevang / vara repr. Karl Kolbotn 

 

 Referat Møte i Samarbeidsutvalet Vassloppa barnehage 

torsdag 22.01 2015  kl 1900 

meldt fråfall : Karl Kolbotn 

1. Godkjenning årsplan 2015   

2. Årsplanen vart godkjend med ein merknad om manglande omtale av rutine for 

overgang mellom  småbarnsavdeling / stor avdeling. overgang barnehage/ skule  

Dette vil bli retta før me sender ut årsplan til alle 

Ferieordning                         

3. Anne orienterte om budsjettsituasjonen i høve til ferieordning. 

Det er ikkje økonomi til å halde opnent  både jul/ påske  

Det vart drøfta ulike modellar. 

Det vert presisert at  SU eigentleg ønskjer å halde på den ordninga me sjølv foreslo. 

Det vil sei 3 veker stengd om sommaren og opent både jul og påske men den 

økonomiske situasjonen gjer at SU er tvungen til å sjå på andre ferieordningar, 

 På sikt  ville SU gå inn for 4 veker stengd om somaren.(men ikkje i 2015) 

Dette er vanskeleg å gjennomføre i somar då  fleire  har avtaler om ferie utanom 

sommarstengd  barnehage. 

 Det er enklast å planlegge 4 veker stengd. Stengd i romjul varierar frå år til år. 

avhengig av kor mange dagar me har opent .  I påskeveka er  det ofte mange barn i 

barnehagen  

Vedtak: 

I 2015  stengd i jula ( 3 dagar) 

I 2016 stengd 4 veker veker stengd om somaren ( slik som SFO) 

4. Brukarundersøking 2014     

5. Brukarundersøkinga vart drøfta. Veldig gode tilbakemeldingar. 

 Roger foreslo at me lagde ein kort informasjon med tilbakemelding på kommentarar 

me fekk  

6. eventuelt  

Her vart det informert om at alle barnehagane i Samnanger skal ha tilsyn våren 2015. 

           Møtet slutt ca kl 20.30 

 

Anne Fredriksen 

Sekretær for samarbeidsutvalet 
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                            Dråpeslottet barnehage 
                        Barnehageeininga Samnanger kommune 

                      

   Dråpeslottet barnehage           tlf kontor : 56589710 / 16        avd: Bekken               56589715 
    Nesjavegen 10                                                                                  Vasspytten         56589714 
   5650 Tysse                                                                                        Plopp                  56589713 
                                                                                                            Fossekallen         56589712 

 
 

 

 

Til  

Kristine Egeland 

Vinjar Dalseid 

Jan Olaf Tveiterås 

Sølvi Rosseland  

Heidi Totland Arnesen 

 

 

 Referat møte i Samarbeidsutvalet Dråpeslottet barnehage 

torsdag 29.01 2015  kl 18.30 

meldt fråfall: Christine Egeland 

1. Godkjenning årsplan 2015 . Me såg på årsplanen for 2015  

Den vart godkjent og skal distribuerast til føresette og tilsette 

Et eksemplar vert sendt til kommunen som barnehagemynde 

2 Ferieordning     Anne orienterte om den økonomiske situasjonen. Kvar barnehage har 

kr 30 000 til ferieavvikling i tillegg til vanlig vikarbudsjett. 

Leiinga si oppgåve er  å drifte barnehagen på ein forsvarleg måte  i kvardagen når flest 

mogleg barn  har trong for barnehagetilbodet Det er  diverre ikkje økonomisk rom for 

å halde opent slik som før. I utgangspunktet foreslo SU stengd 3 veker om sommaren 

og elles  opent  romjul og kvardagane i påsken, 

Personalet sine representantar var lite nøgd med stenging utover  desse 3 vekene ,då 

dette legg band på  deira ferieavvikling.  

Foreldrerepresentanten uttrykte og misnøye med forslaget, men meinte at viss ein 

skulle velje mellom stengd jul eller påske så var alternativet stengd i romjula. Det er 

ei rolig tid då mange tek fri, og er kanskje det som går minst utover tilbodet. 

Su foreslo at dette vert ei prøveordning i 2015. 

Forslag til avstemming:  

Stengd 3 veker om sommaren og stengd romjul . Dette skulle være ein 

prøveordning for 2015 

Det vart stemd og forslaget vart motvillig vedteken 

 Personalet sine representantar peiker på at dette er å gå i feil retning når det gjeld ein 

brukarvennleg barnehage. Samnanger- Der du vil leva og bu  bør satse ein fleksibel, 

open og brukarvennleg barnehage og ikkje meir feriestenging . 

  

2. Brukarundersøking 2014    Me drøfta  på brukarundersøkinga. Bra tilbakemeldingar. 

Personalet skal jobbe vidare med undersøkinga på planleggingsdagen. Det vil bli 

bestemt eit betringsområde, 

 

3. Eventuelt Informasjon om at alle barnehagane skal ha tilsyn i 2015. Det er kommunen 

som barnehagemynde som fører tilsyn  med dei 3 barnehagane i Samnanger 

 

 

Anne J  Fredriksen 
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SAMNANGER KOMMUNE  
Sentraladministrasjonen 

 

Postadresse: Tyssevegen 217, 5650 TYSSE  -  Tlf: 56 58 74 00  -  Faks: 56 58 74 01  -  Bankgiro: 3562 07 00035  -  Foretaksnr.: NO 964 968 985 

Sakshandsamar: Norveig Raknes Gjerde  -  Direktetelefon: 56587435  -  E-post: norveig.raknes@samnanger.kommune.no 

 

 

      

Magda Haugen 

Heiane 21 

5652 ÅRLAND 
 

  
 

 

Vår referanse: Arkivkode: Dykkar referanse: Dato: 

12/282/15/1665/INT/NRG  FE-471  05.03.2015 

 

 

 

OPPSEIING AV STILLING  

   

Me har mottatt oppseiinga di datert 24.02.2015.  Etter dette vert du løyst frå stillinga som 

avdelingsleiar frå og med 01.06.2015. 

 

Me nyttar samtidig høvet til å takka for vel utført arbeid for kommunen gjennom mange år og 

ønskjer deg samtidig lukke til vidare. 

 

 

 

 

 

 

Med helsing  

  

Jan Erik Boge  

stabssjef  

 Norveig Raknes Gjerde 

 konsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kopi til: 

Lønnsktr 
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