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Regional- og næringsavdelinga - handlingsprogram i
Økonomiplanen - rapport 2018 og tiltak for 2019
Bakgrunn
Frå og med 2019 er handlingsplanen for fylkeskommunen sitt arbeid med regionalog næringsutvikling lagt inn som ein del av økonomiplanen, og dei store linene er
difor allereie vedtatt saman med budsjettet for 2019. I denne saka vil vi først
summere opp resultat og erfaringar frå arbeidet i 2018, og deretter formidle dei
viktigaste tiltaka som skal gjennomførast i 2019. Meir detaljar finst i vedlegga, der
vedlegg 1 er rapportering for 2018 og vedlegg 2 er tiltaksoversikt for 2019. I tillegg
er rapport frå handlingsprogram for regional delplan for klima og energi også lagt
ved denne saka, og tiltak som følgjer av denne planen er frå 2019 integrert i
tiltakslista.
RAPPORT 2018:
Mindre pengar til regional utvikling frå Staten tvingar fram nytenking
Dei store statlege pengestraumane går til sentrale område og landsdelsentra, og
følger universitetsregionane. For å bygge høgare utdanning og styrke forskinga i
regionen vår, må difor fylkeskommunen ta ei sterkare rolle i vår region. Det same
gjeld for byutvikling og for næringslivsutvikling. Vi har ein struktur med tre
mellomstore byar og fleire tettstadar, og vi har eit næringsliv som består av mange
små bedrifter. Skal vi greie å konkurrere med dei store byregionane andre stadar i
landet, må vi rett og slett jobbe på ein annan måte.
Samstundes vert dei statlege midlane til regional utvikling redusert, år for år. Difor
har det i 2018 vore viktig for regional- og næringsavdelinga å sjå etter alternative
muligheiter for å utvikle regionen og distrikta.
Må drive fram prosjekt og hente ekstern finansiering
Regional- og næringsavdelinga har bygd opp kompetanse på å drive fram gode
utviklingsprosjekt og skaffe ekstern finansiering, enten frå andre statlege midlar
eller frå EU. I løpet av dei fire siste åra har avdelinga henta inn over 217 mill.
kroner ekstra utviklingskroner til Møre og Romsdal, i tillegg til overføringane frå
departementet. I dette inngår 143 mill. kroner frå Enova, som går til infrastruktur
på land der ferjene skal bli utsleppsfrie.

I 2018 har vi henta inn 48 mill. kroner i ekstern finansiering, mellom anna til desse
tiltaka:
 8 mill. kroner til nye løysingar for vedlikehald og bygging av
fylkeskommunale bruer. Støtta av Innovasjon Norge.
 12,5 mill. kroner til å utvikle framtidsretta persontransport på sjø, autonome
båtar i byområda kopla til andre transportformer på land. Prosjektet er
støtta av Samferdselsdepartementet.
 5,5 mill. kroner til innsats for å redusere marin forsøpling. Prosjektet er
støtta av Miljødirektoratet
 14 mill. kroner for å utvikle gründertenesta hoppid.no gjennom prosjektet
One Stop Shop (OSS). Prosjektet er støtta av EU
 3,7 mill. kroner frå EU til eit prosjekt knytt til ungdom og grøne
arbeidsplassar.
Ei krone blir til tre
Dei regionale utviklingsmidlane er fortsatt svært viktig for Møre og Romsdal. Når
dei blir sett ut i arbeid, utløyser dei tre gonger så mykje fordi søkaren også legg
pengar i potten. Å drive utviklingsarbeid er eit spleiselag.
Nokre av dei langsiktige effektane vi ser at dei regionale utviklingsmidlane har
bidratt til, er å bygge sterke kompetanse- og klyngemiljø. Møre og Romsdal har
lege lågt på utdanningsnivå og forsking, men denne trenden er i ferd med å snu.
Møre og Romsdal ligg no høgt i relativ vekst i andel med høgare utdanning i
aldersgruppa 30-39 år. Og veksten i FoU-innsatsen i Møre og Romsdal i perioden
2011 – 2016 var på heile 96 prosent Av dette står næringslivet for 79 prosent,
forskingsinstitutta for 10 prosent og høgskolesektoren for 11 prosent (kjelde:
Forskingsrådet). I 2018 fekk Blue Legasea NCE-status, som den tredje
næringsklynga her i fylket.
I fleire år har Møre og Romsdal også lege lågt på tal nyetableringar. Avdelinga har
derfor prioritert å utvikle ei effektiv og samordna teneste for nyetablerarar, og har
etablert landets mest komplette etablererteneste, hoppid.no. Dette er ei
kvalitetssikra etablererteneste som er tilgjengeleg over heile fylket. Talet på
nyetablerarar og overlevingsevne har auka. Tenesta må heile tida vidareutviklast,
vi har henta inn nasjonale midlar og midlar frå EU til dette. I prosjektet
Gründervegen utviklar vi ei digital teneste der gründer og rettleiar kan samhandle,
og i Interregprosjektet OSS utvekslar vi kompetanse og erfaring med resten av
Europa.
Arbeidet med by- og tettstadutvikling har også ein langsiktig effekt. Gjennom
prosjektet Byen som regional motor og Tettstadprogrammet har utviklingsmidlar
frå fylkeskommunen bidrege til investeringar og byutviklingstiltak kommunane ikkje
ville makta åleine. I byane har tiltaka skapt utbygging i byrom, testing av nye
kollektivløysingar, tiltak for å auke handel og opplevingar i byane, ungdomstiltak,
campusutvikling. 23,6 mill. kroner frå Byutviklingsfondet utløyste i 2018 ein samla
innsats på 72 mill. kroner til byutvikling i Ålesund, Molde og Kristiansund.
Vi bidrar med kunnskapsgrunnlag for nye næringar
Fylkeskommunen legg grunnlag for ny verdiskaping ved å jobbe fram nødvendig
kunnskap, som nye bedrifter kan dra nytte av. Marine grunnkart og betre
planlegging for bruk av sjøareal legg til rette for nye marine næringar. Tarealprosjektet tek jobben med å teste ut om taredyrking kan bli ei vekstnæring i Møre

og Romsdal. På same måte samarbeider vi med næringslivet, i eit internasjonalt
prosjekt, for å legge til rette for både bruk og produksjon av hydrogen.
Nye og betre utdanningstilbod som næringslivet treng
Regional- og næringsavdelinga er tett på kva næringslivet treng av kunnskap. Difor
kan vi spele ei rolle ved å jobbe fram nye utdanningstilbod. I 2018 har det vore
jobba med nye tilbod ved Fagskulen i Kristiansund, og det har vore lagt mykje
ressursar i etableringa av Campus Kristiansund.
TILTAK 2019:
Handlingsplanen er vedteken i Økonomiplan 2019
Økonomiplan med handlingsplan inneheld desse hovudmåla og resultatmåla for
regional- og næringsområdet 2019. Skjematisk kan dette oppsummerast slik:


Hovudmål 1: Møre og Romsdal skal ha attraktive byregionar og tettstadar
- Utvikle og styrke samarbeidet mellom dei tre største byane gjennom
felles kompetansebygging og berekraftig byutvikling
- Attraktive og livskraftige tettstader som gir eit variert tilbod av
bumiljø og arbeidsplassar



Hovudmål 2: Møre og Romsdal skal ha eit internasjonalt konkurransedyktig
næringsliv
- Fleire og betre nyetableringar
- Auka innovasjonsevne i næringslivet gjennom forsterka samarbeid
- Støtte opp om andre næringar som har regionale fortrinn
- Styrke campus i Ålesund, Molde Volda og Kristiansund på område
som er viktige for arbeidslivet



Hovudmål 3: Møre og Romsdal skal ha levande lokalsamfunn med lokalt
forankra næringsliv og gode bu og oppvekstmiljø
- Auka innovasjonskapasitet i kommunal sektor
- Eit mangfaldig arbeidsliv i heile fylket



Hovudmål 4: Møre og Romsdal skal ha eit fleksibelt utdanningssystem som
møter utfordringane i arbeidslivet og fører til verdiskaping, nytenking og
inkludering



Hovudmål 5: Møre og Romsdal skal ha betre gjennomføring i vidaregåande
opplæring



Hovudmål 6: Møre og Romsdal skal ha ein berekraftig bruk av
naturressursane
-

-

Bevare og bruke hav og marine ressurser på ein måte som fremmer
berekraftig utvikling
Sikre berekraftig vassforvaltning i regionen
Summen av ny fornybar energi, energieffektivisering og
energiomlegging skal tilsvare 2 TWh elektrisitet i perioden 2009 til
2020
Klimagassutsleppa i Møre og Romsdal skal med utgangspunkt i
utsleppstal frå 2009 reduserast med meir enn 10 prosent innan 2020

-

Eit aktivt og berekraftig landbruk over heile fylket

Regional- og næringsavdelinga har ansvar for gjennomføring av mål 1,2,3 og 6,
medan Utdanningsavdelinga har hovudansvaret for mål 4 og 5.
Dei tiltaka som skal sikre konkret gjennomføring av desse måla er vist i
vedlagte tiltaksliste.
Kva er dei viktigaste tiltaka i 2019?
I Økonomiplanen er det lista opp fem tiltak som er tillagt særleg vekt 2019. Desse
er:
 Byen som regional motor
Målet med arbeidet er å utvikle Ålesund, Molde og Kristiansund til attraktive,
urbane sentra i sine regionar, som gir grunnlag for vekst både i byane, omlandet og
fylket. Byane skal prioritere å arbeide med tiltak innafor tre område: attraktive
bysentrum, kompetanse og tenesteutvikling, samferdsel og kollektivløysingar. For
2019 vil det bli lagt særleg vekt på å stimulere til samarbeidsprosjekt mellom
byane, og å få vist fram resultat av satsinga.


Utvikling av hoppid.no gjennom prosjekta One Stop Shop og Gründervegen

One Stop Shop (OSS) er eit Interreg Europe-prosjekt der vi skal forbetre
gründertenesta saman med seks andre europeiske regionar. Prosjektet skal gå over
fem år og involverer England, Bulgaria, Spania, Slovenia, Polen og Belgia. Når det
er ferdig, skal deltakarane sitte igjen med ei verktøykasse med erfaringar og
ekspertise som skal brukast til å vidareutvikle gründerhjelpa. Dette skal
gjennomførast parallelt med prosjektet «Gründervegen», utvikling av ei digital
rettleiingsteneste for nyetablerarar, som er individuelt tilpassa og alltid tilgjengeleg.
Begge prosjekta starta i 2018 og framdrifta er i rute.


Prosjekt fleire statlege arbeidsplassar til Møre og Romsdal

Møre og Romsdal er fylket i landet med nest lågast andel statlege arbeidsplassar.
Fleire statlege arbeidsplassar vil gjere arbeidsmarknaden meir mangfaldig, attraktiv
og mindre sårbar for konjunktursvingingar. Prosjektet vil i 2019 særleg følge
omorganiseringa av regional stat tett, og jakte lokalisering av nasjonale
kompetansefunksjonar til Møre og Romsdal. Endring av Statens Vegvesen, Nav,
tilførsel av forskingsarbeidsplassar og vidareutvikling av Helseinnovasjonssenteret
vil vere viktige område.


Prosjekt reiseliv , mat og kultur i Møre og Romsdal

Møre og Romsdal har mål om å bli «aktivitets- og opplevingsfylke nr. 1 i Noreg».
Fylkeskommunen har derfor sett i gang ei 3-årig satsing på «Reiseliv, mat og
kultur» i fellesskap med næringa, Innovasjon Norge og fylkesmannen. Satsinga har
fire delprosjekt; produkt- og konseptutvikling, kompetanseheving, marknadsføring
og merkevare, distribusjon og logistikk. I 2018 er det tilsett prosjektleiar og
etablert breitt samansette arbeidsgrupper som skal jobbe med dei fire delprosjekta.
Dette arbeidet vil gå for fullt gjennom 2019. Mellom anna vil prosjektet følge tett
dei tre pilotane som er plukka ut for å utvikle salgbare opplevingar der ein
kombinerer dei tre elementa reiseliv, mat og kultur.


Å sette i verk FoI-strategiane for Møre og Romsdal

Å bygge sterke kompetansemiljø på område der vi har fortrinn er avgjerande for at
regionen skal vere attraktiv for bedrifter og folk. Forskings- og
innovasjonsstrategien både for næringsliv og kommunal sektor vektlegg å styrke
innovasjonsevna og kapasiteten. Derfor er utvikling av innovasjonskompetanse og arenaer, klyngeutvikling, campusutvikling og styrking av forskingsmiljøa prioriterte
innsatsområde i 2019.
Regional- og næringsutvalet vil få orienteringar om arbeidet med desse satsingane
undervegs i 2019.
Grunnleggande føringar for regional- og næringsavdelinga sitt arbeid i
2019 vil vere å:
 Ta utgangspunkt i regionen sine fortrinn og utfordringar, og tilpasse tiltak og
virkemiddel til vår region.
 Bygge arbeidet på eit breitt partnerskap, og vidareutvikle samarbeidsavtalen
mellom fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Forskingsrådet og Siva. Dette
for å forsterke effekt og sikre regionalt tilpassa innsats.
 I endå større grad bruke og formidle prosjektmetodikk for å jobbe meir
målretta.
 Sjå finansieringsordningar i samanheng, og kombinere ulike virkemiddel til
det beste for prosjektet.
 Halde fram med å jakte finansiering frå eksterne kjelder, både på eigne
prosjekt og som rådgjevar for våre samarbeidspartar. Vere med i
konkurransen slik at Møre og Romsdal minst får «sin del» av nasjonale og
internasjonale støtteordningar.
 I større grad vise fram innsats, resultat og effektar av fylkeskommunen sitt
arbeid, slik at folk får kjennskap til vår kompetanse og rolle.
 Ta i bruk måleindikatorane som er vedtatt i Økonomiplan 2019, og utvikle
fleire indikatorar for å måle resultat og effektar av arbeidet.
 Teste ut, og ta i bruk, nye digitale løysingar for kommunikasjon med ulike
målgrupper, formidling av data, og synleggjering av resultat og effektar.
 Rigge organisasjonen for å ta i mot nye oppgåver frå 2020, som følgje av
regionreforma.
 Bruke internasjonalt samarbeid og prosjektarbeid som ein del av
arbeidsmåten for å nå måla våre.
 Sette viktige politiske saker for nærings- og samfunnsliv i Møre og Romsdal
på dagsorden.
 Vere tydelege medspelarar overfor samarbeidspartar i næringsliv, kommunar
og andre organisasjonar vi deler målsetjingar med.

Oppsummering av økonomiske virkemiddel til regional- og
næringsutvikling i 2019
Ramme/ordning
Regionale utviklingsmidlar tildelt over Statsbudsjettet (forslag
til vedtak i RN-møtet 5.februar 2019)
Kommunale næringsfond (KMD 550.64)
Vekstkraftige lokalsamfunn (KMD 550.64)
Regional utvikling (KMD 553.60)
Omstilling (KMD 553.65)
Økonomiplanen ramme 59 – Tiltaksfondet
Økonomiplanen ramme 60 – regionale prosjektsatsingar
Økonomiplanen ramme 61 – tilskot etter samarbeidsavtale
Tilskot til breibandsutbygging – forventa fylkesramme
Viltfondet
Tilskot til vassforvaltningstiltak
Tilskot til rekruttering og kompetanseheving i landbruket –
forventa fylkesramme

Mill. kroner

6,0
10,88
2,0
4,0
11,337
42,366
8,010
25,0
0,4
1,0
1,2

I tillegg til desse virkemidla vil det vere aktuelt å søke prosjektstøtte ved relevante
utlysingar, blant anna hos Miljødirektoratet, Imdi, Enova, Innovasjon Norge, og i
EU/EØS-systemet.
Havbruksfondet, der fylkeskommunen fekk tildelt 34,4 mill. kroner i 2018, vil også
vere eit viktig virkemiddel for regional- og næringsutvikling framover. Fylkestinget
vedtok i desember 2018 at overordna formål for fondet skal vere å fremje ei
berekraftig utvikling og auka verdiskaping i marin sektor i fylket. Regional- og
næringsutvalet vil få sak om retningsliner for fondet til behandling i mars.
For meir detaljar vert det vist til vedlegga i saka.

Forslag til vedtak:
Regional- og næringsutvalet tek rapportering på Handlingsprogram for kompetanse
og verdiskaping 2018 til orientering.
Regional- og næringsutvalet tek rapportering på handlingsprogram for regional
delplan for klima og energi til orientering.
Regional- og næringsutvalet tek oversikt over tiltak i handlingsprogram for
regional- og næringsutvikling i 2019 til orientering.

Ottar Brage Guttelvik
fylkesrådmann
Bergljot Landstad
regional- og næringssjef
Vedlegg
1 Rapportering Handlingsprogram kompetanse og verdiskaping
2018
2 Rapportering Handlingsprogram klima og energi 2018
3 Presentasjon handlingsprogram til økonomiplan regional- og
næringsutvikling

