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Foto: Ketil Plassgård
GRÜNDER: gründer, daglig leder og eier Stein Kverneng fra Rørosopplevelser as
Rørosopplevelser as leverer aktiviteter og arrangement med utgangspunkt i Kverneng Gård på Røros. Konkurranser, aktiviteter, natur- og kulturhistorie kombinert med særdeles godt vertsskap er kjennetegn ved alt Stein leverer.
Rørosopplevelser er en av målbedriftene i Rørosregionen Næringshage.
Bildet er hentet fra "Opplevelsesmessa" på Røros i november 2013. I regi av Interreg-prosjektet Scandinavian Heartland
tilrettela Rørosregionen Næringshage og Destinasjon Røros for en messe med fokus på aktivitets- og opplevelsesleverandører til reiselivet. 34 bedrifter deltok, 10 av dem fra Sverige. Om lag 300 besøkende fikk gleden av å bli bedre kjent
med et bredt spekter av aktivitetsleverandører. Og - ikke minst - leverandørene ble bedre kjent med hverandre, også på tvers
av landegrensene.
Forfatter av boken "The Experience Economy" Joseph Pine, var tilstede på Opplevelsesmessa og holdt foredrag om
opplevelsesøkonomi.
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første del:
FORTELLINGENE

Eva Nordfjell: gründer og daglig leder i Rørosrein as

LAV TERSKEL FOR viktig hjelp
– Kvinnovasjon har vært veldig positivt for meg.
Deltakelsen har løftet meg oppover og næringshagen har også hjulpet oss på andre områder, sier
Eva Nordfjell.
Nordfjell driver det innholdsrike firmaet Rørosrein as. Basert på familiens reinsdrift har de investert og satset stort de siste åra for å ta hånd om
en stadig større del av verdikjeden selv. De driver
i dag sitt eget foredlingsanlegg for reinskjøtt,
vareutsalg og aktiviteter for reiselivet i form av
servering i Hagakoia, og eksotisk kjøretur på
slede som trekkes av reinsdyr.
Gjennom Kvinnovasjon fikk Eva Nordfjell også
tildelt en mentor gjennom Innovasjon Norge.
– Næringshagen så at jeg kunne ha nytte av det,
og jeg opplevde at å få noen til å se på bedriften
og etableringen med litt andre øyne var til veldig
god hjelp, sier hun.
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I 2012 gikk programmet “Åtte årstider” på NRK,
der TV-kanalen fulgte Eva Nordfjell og familien
gjennom et helt år.
– Etter programmet tok det litt av, og jeg oppdaget at jeg manglet en del på å ha klare avtaler
med kunder. Jeg måtte ha hjelp til å sette dette i
system, og Sigrid M. Jansen visste hva jeg snakket
om siden hun selv har ledet et firma.
Hos næringshagen er terskelen lav for å få hjelp,
og man blir bestandig tatt seriøst, sier Nordfjell.
Hun har også deltatt på KompetanseForum, noe
hun synes var inspirerende og lærerikt.
– Det er fint med de korte bolkene, for da har også
vi med små bedrifter muligheten til å være med.

Tekst: Linda C. Herud Foto: Ole Morten Melgård

INGULF GALÅEN: gründer og styreleder i Smaken av Røros as

Måtte ha hjelp til å konkretisere ideene
– Vi fikk veldig god hjelp gjennom næringshagen
med utviklingen av selskapet fra første stund, sier
Ingulf Galåen.

på seg oppdraget, måtte vi ha funnet en annen
løsning, men den kan jeg vanskelig se for meg,
sier Galåen.

I fjor vår stiftet han, sammen med Mikael Forselius, selskapet Røros Food & Beverage Group.
Selskapet består av tre heleide datterselskaper;
Smaken av Røros, Røros Bryggeri og mineralvannfabrikk og delikatesseforretningen i Kjerkgata.

I tillegg til utvikling av selskapsform, har de har
fått hjelp med søknader til Innovasjon Norge og
SkatteFUNN, som begge er innvilget.
– Jeg ser også på nettverksbyggingen i næringshagen som veldig nyttig, enten det er noen å diskutere og sparre med, eller det er formidling av
kontakt mellom aktører i næringslivet som kan
ha nytte av hverandre, sier Galåen.

Galåen og Forselius gikk med tanker om å starte
et selskap i den hensikt å ta bedre vare på råvarene i området. Da Fylkeskommunen opprettet
et prosjekt rundt de samme ideene, fant de ut at
dette kunne kombineres med tankene de hadde,
og de startet videreutviklingen av det som i dag
er Røros Food & Beverage Group.
– Vi var avhengige av hjelp til å konkretisere
ideene våre. Hadde ikke næringshagen kunne tatt

Han legger til at samarbeidet med næringshagen
er personavhengig, og er veldig fornøyd med bemanningen.
– De er godt kvalifiserte og engasjerte folk.
Tekst og foto: Linda C. Herud

5

Lars Skjelstad, SINTEF, Joseph Pine, Sigrid M Jansen og daglig leder på Røros Bruk Geir Bergh.

Blir bedre av forskningsprosjekt
RØROS BRUK AS
er i dag eid av Isola, og
ble etablert da Sjøvold
fabrikker og Røros
Bruk gikk sammen i
1988-89. Fabrikken er
en moderne dør- og
vindusfabrikk med høy
automasjonsgrad, mye
roboter og teknologi.
De har 55 ansatte og
omsetter for cirka 60
millioner årlig.
ARMS står for Arena
for Masseprodusert
Skreddersøm, og er et
treårig prosjekt i regi
av SINTEF Teknologi og
samfunn.
Fire Røros-bedrifter
deltar; Røros Bruk,
Scandinavian Business
Seating, Røros Produkter og Røros Metall.
Prosjektet støttes av
Norges Forskningsråd.

– I 2011 startet Røros Bruk søkerprosessen til
SINTEF-prosjektet ARMS, og når tilslaget kom i
2012, var det naturlig at næringshagen skulle ha en
rolle i prosjektet, sier Geir Bergh, administrerende
direktør i Røros Bruk as.
Det var Lars Skjelstad hos SINTEF Teknologi og
samfunn i Trondheim som hadde ideen om å skape et samarbeid på tvers av flere industribedrifter
på Røros i det som kalles masseprodusert skreddersøm.
Prosjektet er treårig, og endte på fire kjernebedrifter i Røros.

– Vi gikk inn i ARMS fordi vi trengte hjelp til å
tenke nytt og få produksjonsflyten på plass. Å
få tankevirksomhet utenfra har kanskje vært det
viktigste hittil, vi har fått sparringshjelp og hjelp
til konkrete ting og tanker rundt hvordan vi skal
drive produksjon. Vi jobber kontinuerlig med en
del forbedringer som er i tråd med konseptet i
ARMS.
Han fremhever også viktigheten av at næringshagen nå har blitt bedre kjent med SINTEFmiljøet og også de bedriftene som er med.

– Det har utviklet seg underveis, vi har blant annet hatt to store samlinger med internasjonal
ekspertise det siste året. Med tanker om å uvide
prosjektet og få flere til å delta, melder også behovet seg for å involvere næringshagen mer, sier
Bergh. Han forklarer at enkelte seminarer i ARMS
har vært åpnet for andre bedrifter også, og at det
da har vært naturlig med næringshagen som arena
og tilrettelegger med det nettverket de har.

– Næringhagen har en viktig rolle i forhold til å
sette fokus på innovasjon og næringsutvikling, og
må først og fremst jobbe mot dem som er små
og alene og trenger fødselshjelp. Men, gjennom
ARMS viser de frem en annen side, at de kan spille
en annen rolle, og jeg håper at næringshagen kan
utvikle seg videre og bli en arena som legger til
rette for prosjekter som ARMS, sier Bergh.

SINTEF klarte å få Joseph Pine, verdens mest
kjente talsmann for masseprodusert skreddersøm,
til Røros ved to anledninger i fjor. Han ble ble imponert over det han så, og mente bl.a. produksjonen hos SB-Seating er i verdensklasse.
– Det er klart det er ålreit når han uttaler noe sånt,
sier Geir Bergh.

Du kan lese mer om ARMS og samarbeidet mellom næringshagen og SINTEF på side 43.
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Tekst: Linda C. Herud Foto: Halvard Andresen

HILDE KNUTSEN: rektor ved Røros videregående skole

– Vi vil bli best på samarbeid med næringslivet
– Samarbeid med næringslivet er et satsningsområde for oss - vi ønsker å bli kjempegode på
det for vi ser det er en viktig læringsarena for våre
elever. Og så ser vi at næringslivet har mye å bidra med i utviklingen av skolen, og at vi dekker
et kompetansebehov som næringslivet har, sier
Hilde Knutsen, rektor ved Røros videregående
skole.
Knutsen gikk nylig ut med flagget til topps i et
møte med Opplæringsnemda i Sør-Trøndelag
Fylkeskommune, nettopp med dette budskapet.
– Jeg vil at det skal ryktes over alt at Røros har
utviklet et veldig godt samarbeid mellom skolen
og næringslivet, næringssjefen og næringshagen,
sier hun.
Hun skryter av samarbeidet med næringslivet
i dag, der skolen prøver å få til en stor dialogkonferanse med næringslivet hvert år, og de arrangerer bransjetreff med programområdene til
skolen.
– Industrien møter med Teknisk og industriell
produksjon, bygg- og anleggsbransjen møter
med Byggteknikk og Byggfag, og så videre. Kanskje vi fremdeles hadde hatt kjøretøylinja vår hvis

vi hadde gjort dette før, slik at bilbransjen kunne
kommet på banen og vært mer tydelig og synlig i
forhold til nedleggelse, sier hun om linja som nå
legges ned fra høsten.
I tillegg samarbeider Røros vidergående skole
med noen bedrifter i forhold til lån av utstyr
de ikke har økonomi til selv å investere i, og
næringslivet tar villig i mot praksiselever.
– Vi er kjempefornøyde, næringslivet er veldig
positive når vi spør om hjelp og støtte. Mange tar
også i mot lærlinger, sier Knutsen.
Hun ser på lærlinger som en av mulighetene
til samarbeid med næringshagen, i tillegg til et
nærere samarbeid i forhold til entreprenørskap
i skolen.
– Vi er veldig opptatt av å jobbe med entreprenørskap i skolen, og får mentorer fra næringslivet
inn i elevbedriftene. Med næringshagens gründerkompetanse, kunne vi helt klart hatt fordel av å
gjøre mer sammen. Skal vi øke folketallet i kommunen, må vi øke fokuset på å starte egen næring
og dermed utvikle næringsaktiviteten.
Tekst og foto: Linda C. Herud
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PROTEX AS
begynte som en
familiebedrift i Ålen i
1966, og har drevet
med tekstil og konfeksjon i alle år. Bedriften var i mange år en
av de største i Holtålen
kommune, med bl.a.
levering av stoltrekk til
HÅG på Røros.
I dag er Forsvaret og
Politiet blant selskapets største kunder, og
design og produktutvikling er blitt sentrale
forretningsområder.
Fem ansatte i Ålen
driver salg, oppfølging
av kunder og oppfølging mot produksjon,
og omtrent 300 i
Estland, der all
produksjonen foregår.
MARGRETHE ENGAN GJÆRE: daglig leder og medeier i Protex as i Holtålen

– kan være en døråpner FOR OSS
– De har fått et stort nettverk etter hvert, både
ovenfor flere næringshager ellers i landet, Innovasjon Norge og andre bedrifter.
Margrethe Engan Gjære er daglig leder hos Protex
as i Ålen, og har i tillegg til å ha deltatt på KompetanseForum, fått hjelp til å søke utviklingsmidler
fra Innovasjon Norge.
– Vi har jobbet mye med utvikling av nye produkter de siste årene. Vi må finne andre bein å stå
på, og det å kunne utvikle egne produkt med helt
andre marginer enn å bare gjøre en produksjon, er
veien å gå, sier hun.
I fjor var de ferdig med et SkatteFUNN-prosjekt i
samarbeid med SINTEF Teknologi og Samfunn,
og nå er produktet - et belte som skal beskytte
mot lårhalsbrudd - ferdig utviklet.
– Da hoftebeskytter-beltet var ferdig, hadde vi
behov for å ta steget videre med kommersialisering. Vi fikk hjelp av næringshagen i arbeidet med
søknaden, som ble innvilget, og prosjektet skal nå
i gang, sier Engan Gjære.
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Hun mener en søknadsprosess uten næringshagen
hadde krevd mye mer av bedriften.
– Næringhagen gir gode råd om det er verdt å
søke, og hvordan man skal gå frem. De vet hva
som kreves av innholdet og hjelper oss med å
tenke igjennom prosjektet før vi søker.
Flere ansatte ved Protex deltok på en del av samlingene på KompetanseForum i fjor.
– Det som var det fine var at vi kunne dra på det
som passet oss. Samlingene var korte og konsise,
vi slapp å bruke hele dagen, og nærheten gjorde
nok sitt til at flere hadde mulighet til å være med,
sier Margrethe Engan Gjære.
Hun trekker også fram viktigheten av at næringshagen er tilstede i Holtålen kommune.
– De er tilgjengelige i lokalsamfunnet, og det er
viktig. Da er det lettere å bruke de, de kjenner oss
og vi kjenner de.

Tekst og foto: Linda C. Herud

ROB VELDHUIS: gründer i Godtfolk as og The Dutch Connection som blannt annet er
eneste norske importør av bysykkelen Van Moof

– Næringshagen er lett tilgjengelig
Nederlenderen Rob Veldhuis driver The Dutch
Connection sammen med sin samboer, Josien
den Ouden. Kontoret deres er strategisk plassert
i Veksthuset på Røros, en trapp opp og gjennom
en gang fra næringshagens kontorer.
– Jeg er ganske flink til å stikke innom når jeg lurer
på noe. Da får jeg svar med en gang, og det er så
mye lettere enn å for eksempel sende en e-post,
sier Veldhuis.
Som målbedrift i næringshagen benytter han seg
av timene han har til disposisjon, og mener terskelen for å spørre om hjelp er lavere når kostnaden
ikke blir så høy.
– Som nederlendere er vi veldig direkte, og
noen ganger er det vanskelig å vite om man gjør
ting rett i forhold til norsk forretningsskikk og
hvordan man forholder seg til det offentlige. Det

er litt andre synspunkter og andre måter å gjøre
ting på, hvordan man kommuniserer og følger
opp kunder, og det er veldig greit å få det kvalitetssikret, sier han.
Rob Veldhuis synes også det er nyttig med et
kontorfellesskap slik det er i Veksthuset, der han
møter folk i andre bedrifter ved postkassa eller
over lunsjen.
Han har også vært med på flere samlinger i KompetanseForum.
– Selv om det er en del ting man vet og kan fra
før, er det greit å høre det på en litt annen måte
fra inspirerende og engasjerte foredragsholdere.
Det er også lettere å prioritere å være med på det,
da det er nært og kortvarig, heller enn et kurs for
eksempel i Trondheim.
Tekst og foto: Linda C. Herud
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THE DUTCH
CONNECTION:
Rob Veldhuis og Josien
den Ouden kom flyttende til Røros fra
Nederland i 2007, og
hadde med seg en
lidenskap for nederlandsk design.
Med et ønske om å
dele dette med Norge,
etablerte de The Dutch
Connection, som
importerer små og
store designprodukter
fra Nederland.
Rob er også en av
gründerne bak bedriften Godtfolk as, og
arbeider som selvstendig næringsdrivende
fotograf.

andre del:
rørosregionen
næringshage AS

FORMÅL MED SELSKAPET
Rørosregionen Næringshage as (RNH) er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide
for vekst og nyskaping for og i næringslivet i Rørosregionen. Arbeidet har både et bedriftsrettet perspektiv
og skal bidra til levedyktige bedrifter, og et samfunnsøkonomisk perspektiv gjennom å skulle bidra til økt
regional verdiskaping og bosetting. RNH skal ha fokus på innovasjon, utvikling og vekst med utgangspunkt i
behov og ønsker hos bedrifter og næringsliv.
Det arbeidet RNH gjør skal være fundamentert i de behovene som kommer til uttrykk i arbeid med de
enkelte bedriftene vi arbeider for, og ellers i tråd med det som er nedfelt som satsningsområder i kommunale næringsplaner for Røros og Holtålen kommune, regionale planer fra Sør-Trøndelag fylkeskommune og
nasjonale satsninger fra Kommunal- og regionaldepartementet, SIVA og Næringsdepartementet.
RNH skal være fleksibel og dynamisk, og evne å tilpasse seg i forhold til de mulighetene og utfordringene
som dukker opp underveis.
Næringshagens arbeid kan deles i tre hoveddeler
A:
Leveranser i tråd med Det nasjonale Næringshageprogrammet
B:
Førstelinjetjeneste og etablererveiledning
C:
Andre utviklingsprosjekt.
For 2013 innbefatter dette bl.a. prosjektene:
		 - Kvinnovasjon i Fjellregionen
		 - Scandinavian Heartland
		 - Arena for Masseprodusert Skreddersøm (ARMS)
		 - Røros; et sentrum for arrangementskompetanse
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visjon og verdier
VÅR LEDESTJERNE:

VERDIENE VÅRE:

en drivkraft for nyskaping og vekst
kompetent
engasjert
tydelig

OVERORDNA mål
EFFEKTMÅL:

4.200 arbeidsplasser i Røros og
Holtålen ved utgangen av 2018

Dette målet innebærer en ønsket vekst på 190 arbeidsplasser i Røros og Holtålen kommune fra utgangen
av 2010, da det var drøyt ca. 4.010 arbeidsplasser i de to kommunene, til utgangen av 2018.
(RNH ble tatt opp i Det Nasjonale Næringshageprogrammet i juni 2011).
Ved utgangen av 2013 er det samlet 4.020 arbeidsplasser i de to kommunene.
I perioden fra 2010 til 2013 har Røros hatt en vekst på ca. 30 arbeidsplasser.
Holtålen har i samme periode hatt en reduksjon på ca. 20 arbeidsplasser.

UTVIKLINGSMÅL:

å være et nav i næringsutviklingen
i regionen vår
å bli det mest attraktive næringsutviklingsmiljøet i distrikts-Norge
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STYRET: Hans Petter Kvikne, Harald Bakås, Linda Ramberg, Geir Bergh, Steinar Skjerdingstad og Ragnar Waalen.
Foto: Rob Veldhuis
Marit Gilleberg var ikke tilstede da bildet ble tatt.

STYRET

EIERE

Sittende styre, valgt på
Generalforsamling I JUNI 2013

Selskapet har 1.752 aksjer pålydende
kr. 1.000,- per aksje, samlet aksjekapital
utgjør kr. 1.752.000,-

Steinar Skjerdingstad, styreleder		

daglig leder, Rindalshytter as

Ragnar Waalen 				
rådgiver, SIVA

Marit Gilleberg				
teknisk sjef, Røros kommune
Geir Bergh				
daglig leder, Røros Bruk as

Linda Ramberg 				
reiselivsdirektør, Destinasjon Røros
Hans Petter Kvikne 			
arkitekt, Solvang og Fredheim as
Harald Bakås 			
daglig leder, Vianor Røros as
vara til styret

Jorid Skott Svendsen			
daglig leder, Vauldalen Fjellhotell

Britt Kufaas

prosjektleder, SIVA
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Selskapet har 16 aksjonærer:
SIVA (Selskapet for industvekst SF)
Røros kommune		
Holtålen kommune		
Røros Invest as		
Røros Hotell Eiendom as
Røros E-verk as		
RørosBanken		
Røros Vekst as		
Haltdalen Sparebank
Johan Kjellmark as		
Gauldal Energi as		
Røroshytta as/Saltdalshytta as
Galåvolden as		
Rørosmeieriet as		
Stensaas Reinsdyrslakteri as
Røros Slakteri as		

260 aksjer
200 aksjer
100 aksjer
200 aksjer
200 aksjer
200 aksjer
200 aksjer
150 aksjer
100 aksjer
50 aksjer
30 aksjer
30 aksjer
8 aksjer
8 akjser
8 aksjer
8 aksjer

ANSATTE
Sigrid M. Jansen daglig leder OG RÅDGIVER
Sigrid M. Jansen ble ansatt som daglig leder i den ”nye” næringshagen ved
oppstart i mai 2011. Sigrid er utdannet grafisk designer og bedriftsøkonom, med påfyll av styrekompetanse, innovasjonsledelse og kunsthistorie.
Hun har gründer- og ledererfaring, allsidig styreerfaring og kompetanse
som prosessleder i merkevare- og bedriftsstrategiprosesser. Sigrid er en
rutinert prosjektleder og foredragsholder og prosjektleder.Hun er oppvokst
i Trondheim, og har bodd de siste 15 årene i Holtålen og Røros.

An-Magritt Wendelbo prosjektleder og rådgiver
An-Magritt Wendelbo ble fast ansatt i næringshagen våren 2012. AnMagritt har utdannelse innenfor markedsføring fra BI, med spesialisering
i prosjektledelse. Hun har yrkeserfaring som butikksjef og daglig leder fra
klesbransjen både på Røros og i Oslo. I tillegg til rådgiver for flere bedrifter,
var An-Magritt var prosjektleder for Kvinnovasjon i Fjellregionen i 2012 og
2013. An-Magritt er født og oppvokst på Røros og flyttet tilbake i 2011.

Elin Viken prosjektleder og rådgiveR
Elin Viken har vært ansatt i en prosjektstilling i næringshagen fra august
2012 til og med desember 2013. Elin har mange års erfaring som bedriftsrådgiver innen økonomi, forretningsutvikling, ledelse, salg og markedsføring. Elin har også egen erfaring som gründer og selvstendig næringsdrivende, samt studie i opplevelsesdesign for reiselivet. Elin har hatt ansvaret
for næringshagens engasjement i INTER-reg prosjektet Scandinavian
Heartland, og et delvis ansvar for Kvinnovasjon i Fjellregionen.
.

Sindre M. Oterhals prosjektleder og rådgiver
Sindre M. Oterhals hadde et vikariat i næringshagen fra september 2013
og ut året. Han er nå fast ansatt som bedriftsrådgiver og prosjektleder fra
1. januar 2014. Sindre er utdannet master i psykologi ved NTNU med spesialisering innen sosial- og samfunnspsykologi. Han har yrkeserfaring som
bedriftsrådgiver, styreleder, styremedlem og mellomleder, og har arbeidet
med bemanning og rekruttering, forretnings- og organisasjonsutvikling.
Sindre er født og oppvokst på Røros og flyttet tilbake i 2009.

Anne Nørbech SEKRETÆR
Foto: Rob Veldhuis

Anne Nørbech har vært ansatt i et deltidsvikariat med administrative
sekretærfunksjoner noen måneder vinteren 2013 / 2014.
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Driftsinntekt 2012
(off. regnskap)

Ansatte per 31.12.13
(uavh. av stillingsbrøk)

NH-bedrift

AS Avisdrift / Fjell-Ljom

AS

1989

fra 2011

---

5

Bergmannsarrangement as

AS

2011

NY 2013, jan

---

1

Destinasjon Røros

FLI

1926

fra 2011

JA

8

12.320.000,- økning fra 2011

Dutch Connection, The

AS

2009

fra 2011

---

1

1.009.000,- økning fra 2011

Euforia as

AS

2007

fra 2012

JA

4

3.150.000,- økning fra 2011

Femundløpet as

AS

2010

fra 2012

JA

2

2.594.000,- økning fra 2011

Fjøsakademiet

ENK

2010

fra 2011

JA

1

ikke oppgitt

Form til fjells as

AS

2003

fra 2011

JA

6

4.222.000,-

Frontal Media as

AS

2012

fra 2012

---

2

1.843.000,- økning fra 2011

Godtfolk as

AS

2013, april

NY 2013, juni

---

2

Infonett Røros as

AS

2001

fra 2011

---

17

36.347.000,- økning fra 2011

Johan Kjellmark as

AS

1989

fra 2011

---

70

134.165.000,- økning fra 2011

NAV Arbeidslivssenter

AVD

fra 2011

---

4

ikke oppgitt

Norsk Mestring

ENK

2008

fra 2012

---

1

ikke oppgitt

Optimus AS

AS

1995

fra 2012

---

21

20.097.000,- økning fra 2011

Potteriet Røros AS

AS

1997

fra 2012

---

6

1.823.000,- økning fra 2011

Røros Auto AS

AS

1998

fra 2011

---

17

41.537.000,-

Røros Elektrisitetsverk AS

AS

1995

fra 2011

---

48

139.152.000,-

Røros Flyservice RRS AS

AS

2001

fra 2011

---

8

Røros Hotell AS

AS

1995

fra 2011

---

289

Røros Idrettslag

FLI

1995

fra 2011

---

1

5.671.260,- økning fra 2011

Røros Produkter AS

AS

2008

fra 2011

---

19

21.979.000,- økning fra 2011

Røros Ressurs

AS

fra 2011

---

2

3.615.445,- økning fra 2011

Røros Vekst as

AS

fra 2011

---

1

5.040.000,- økning fra 2011

RørosBanken

SpB

fra 2012

---

44

Rørosmat sa

SA

1999

fra 2011

JA

5

Rørosopplevelser as

AS

2007

fra 2012

---

1

----

Rørosrein as

AS

2010

NY 2013, mai

JA

5

2.290.000,-

Smaken av Røros as

AS

2012

NY 2013, jan.

---

1

----

Solheim Pensjonat

AS

2012

fra 2012

JA

7

SMN1 Regnskapshuset

AS

1996

fra 2011

JA

14

Selskapsf.

Stiftet år

Kvinnelig
gründer, daglig l.
eller styreleder

Næringshagebedrifter
i RØROS 2013
Bedrift

14

1995

2.866.000,- økning fra 2011
100.000,-

----

8.759.000,78.301.000,- økning fra 2011

100.841.000,- økning fra 2011
5.374.000,- økning fra 2011

269.000,- økning fra 2011
-----

Driftsinntekt 2012
(off. regnskap)

Ansatte per 31.12.13
(uavh. av stillingsbrøk)

Kvinnelig
gründer, daglig l.
eller styreleder

NH-bedrift

Stiftet år

Selskapsf.

Bedrift
Stensaas Reinsdyrslakteri

AS

1995

NY 2013, sept

---

22

41.620.000,-

Stiftelsen Elden

STI

1996

fra 2011

JA

1

4.581.156,-

Storeng, Beck og Due Lund

DA

avd Røros

fra 2012

---

3 ansatte totalt i Norge

Torsvoll Hiort

ENK

1995

fra 2012

---

1

ikke oppgitt

UTE Depot as

AS

1997

fra 2012

JA

5

7.011.000,-

Vauldalen Fjellhotell as

AS

1995

fra 2011

JA

12

6.371.000,-

Verket Røros as

AS

2009

fra 2011

---

5

6.838.000,-

Vinterfestspill i Bergstaden

STI

2000

fra 2011

JA

2

3.129.000,- økning fra 2011

Vintervold, Hans

ENK

2001

NY 2013, sept

---

0

Stiftet år

NH-bedrift

Ansatte per 31.12.13
(uavh. av stillingsbrøk)

Driftsinntekt 2012
(off. regnskap)

Atelier Fryd DA

DA

2011

fra 2011

JA

6

ikke oppgitt

Finland Trevare AS

AS

2001

fra 2011

---

3

1.509.000,- økning fra 2011

Løvåsen Leir / HKØ

AS

2010

fra 2011

---

3

3.717.000,- økning fra 2011

Haltdalen Sparebank

SpB

fra 2012

---

13

Holtålen Bygg og Handel

AS

2011

fra 2011

---

3

3.467.000,- økning fra 2011

Hotspot Holtålen

ENK

2011

fra 2012

JA

1

ikke oppgitt

Kaffekråa as

AS

2012

fra 2012

JA

5

3.888.000,- økning fra 2011

Lille Rødhette as

AS

2010

fra 2011

JA

2

2.125.000,- økning fra 2011

Meta as

AS

1995

fra 2011

---

40

54.097.000,- økning fra 2011

Protex as

AS

1995

NY 2013, jan

JA

6

27.863.000,-

Randi Holdens Hemgjort mat

ENK

2013, aug.

NY 2013, sept.

JA

1

----

Stiftelsen Haltdalen Stavkirke

STI

2001

NY 2013, jan

JA

4

441.000,-

Gauldal Energi (konsern)

AS

1997

fra 2011

---

53

Kvinnelig
gründer, daglig l.
eller styreleder

Bedrift

Selskapsf.

Næringshagebedrifter
i Holtålen 2013

0,-

27.752..000,- økning fra 2011

126.756.000,-

15

tredje del:
TALLENES TALE

BEFOLKNINGSUTVIKLING
FolketalLet i NorgE var 5.109.000 per. 1. januar 2014. Folketallet vokste med 57.800 i 2013, det vil si
en vekst på 1,1 prosent. Utenlandske statsborgere står for 9,5 prosent av folketallet, med 483.200 personer.
I Røros og Holtålen sank folketallet i 2013 med totalt 12 personer. Røros har en gjennomsnittsalder
på 42,7 år. Til sammenligning er gjennomsnittsalderen i Trondheim drøye 37 år, mens den i Oslo er 36,7 år.
Holtålen har en gjennomsnittsalder på 44,3 år, og har med det den eldste befolkningen i hele regionen.
Personer over 66 år utgjør nesten 20 prosent av det samlede folketallet i Røros og Holtålen.
Kilde: SSB 20.02.2014.
Alle grafer og illustrasjoner til denne delen av rapporten er utarbeidet av Andrew Boothman, Godtfolk as.
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TILFLYTTINGSRATE PR. 1000 INNBYGGERE
KOMMUNER I VÅR INNLANDSREGION

SAMMENLIGNINGSTALL

2011

2013

2011

2013

Midtre Gauldal

3,2

14,4

Agdenes

19,6

23,4

Holtålen

3,4

5,9

Akershus

12,1

12,2

Røros

5,6

3,2

Hitra

24,2

11,4

Tynset

- 1,8

- 1,6

Oslo

11,0

7,9

Tydal

6,9

- 11,6

Sør-Trøndelag

7,1

6,6

Os

10,8

- 11,8

Trondheim

7,6

6,4

Tolga

13,2

- 14,3

Hedmark

7,1

6,0

TILFLYTTINGSRATE: Netto tilflytting per 1.000 innbygger, 2011 og 2013.

FOLKETALLSUTVIKLING I KOMMUNENE I VÅR REGION

6000

MIDTRE GAULDAL
RØROS
TYNSET

5000

4000

3000
HOLTÅLEN

2000

OS
TOLGA

1000
TYDAL

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

ANTALL INNBYGGERE per kommune de siste 10 år, fra 2003 til 2013.
Gjelder kommunene Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Midtre Gauldal og Tydal.
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BEFOLKNINGSUTVIKLING
RØROS KOMMUNE
ÅR

Fødselsoverskudd

NETTO
TILFLYTTING

SUM FOLKETALLSUTVIKL.

2008

- 21

- 36

- 57

2009

-15

27

13

2010

-27

31

5

2011

-17

39

23

2012

- 20

11

- 15

2013

- 22

16

-6

Samlet utvikling siste10 år

- 157

141

- 16

Samlet utvikling siste 5 år

- 101

121

20

FOLKETALL
PER. 31.12.2013

5.583

FOLKETALLET I RØROS kommune har praktisk talt stått stille de siste 10 år. Gjennomgående er likevel at
det fødes færre personer enn det dør hvert år. Det er en nogenlunde jevn tilflytting som holder folketallet
stabilt. I 2013 var tilflyttingen lavere enn fødselsunderskuddet, og folketallet sank med seks personer.
SSB har gjort en framskriving av folketallet i alle norske kommuner fra 2012 til 2040. Med utgangspunkt i
en middels nasjonal vekst er folketallet i Røros kommune stipulert til 6.250 personer i 2040. Det tilsvarer en
vekst på ca. 25 personer i året.

FOLKETALL I NABOKOMMUNENE I HEDMARK, PER 31.12.2013
Fødselsoverskudd

NETTO
TILFLYTTING

SUM FOLKETALLSUTVIKL.

FOLKETALL
PER. 31.12.2013

TYNSET

- 11

-9

- 21

5.549

Samlet utvikling siste10 år

- 47

173

126

Samlet utvikling siste 5 år

6

143

149

TOLGA

1

- 24

- 23

Samlet utvikling siste10 år

- 39

- 99

- 138

Samlet utvikling siste 5 år

- 15

-5

- 20

1

- 23

- 22

Samlet utvikling siste10 år

- 38

- 83

- 121

Samlet utvikling siste 5 år

-8

- 25

- 33

OS

18

1.658

2.013

BEFOLKNINGSUTVIKLING
HOLTÅLEN KOMMUNE
ÅR

Fødselsoverskudd

NETTO
TILFLYTTING

SUM FOLKETALLSUTVIKL.

2008

- 10

5

-5

2009

-7

6

-1

2010

-23

7

- 16

2011

-15

- 20

- 35

2012

- 14

30

17

2013

- 18

12

-6

Samlet utvikling siste10 år

- 150

-3

- 153

Samlet utvikling siste 5 år

- 75

35

- 40

FOLKETALL
PER. 31.12

2.024

FOLKETALLET I HOLTÅLEN kommune har sunket fra nesten 2.180 personer i 2002 til bare like over 2.000
i dag. Nedgangen i folketallet de siste fem årene er likevel noe svakere enn de siste 10 årene sett under ett.
I 2013 sank folketallet med seks personer.
SSB har gjort en framskriving av folketallet i alle norske kommuner fra 2012 til 2040. Med utgangspunkt i
en middels nasjonal vekst er folketallet i Holtålen kommune stipulert til 1.995 personer i 2040. Det vil si et
fortsatt synkende folketall, men ikke med like stor hastighet som tidligere.

FOLKETALL I NABOKOMMUNENE I SØR-TRØNDELAG, PER 31.12.2013
Fødselsoverskudd

NETTO
TILFLYTTING

SUM FOLKETALLSUTVIKL.

FOLKETALL
PER. 31.12.2013

9

- 10

-1

864

Samlet utvikling siste10 år

- 22

- 21

- 43

Samlet utvikling siste 5 år

-8

15

7

5

90

95

Samlet utvikling siste10 år

- 51

586

537

Samlet utvikling siste 5 år

-2

409

411

TYDAL

MIDTRE GAULDAL

6.361

i 2013 er det nedgang i folketallet i alle kommunene i vårt nærområde med unntak av Midtre Gauldal.
Med sin nærhet til Trondheim har Midtre Gauldal blitt en populær tilflyttingskommune med arbeidspendling
inn til Trondheim. Legg også merke til hvordan den økte tilflyttingen i kommunen har snudd utviklingen fra
et betydelig fødselsunderskudd for 10 år, siden til et fødselsoverskudd i 2013. Dette vil forsterke veksten.
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ALDERSFORDELING i befolkningen
25%
RØROS

20%
OS

TYDAL

15%
MIDTRE GAULDAL

10%

HOLTÅLEN
TOLGA

5%

ÅR

TYNSET

0-5

6-12

13-15

16-19

20-24

25-34

35-49

50-66

67-79

80-eldre

50-66

67-79

80-eldre

ALDERSFORDELINGEN blant innbyggerne i kommunene i 2013.
Gjelder kommunene Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Midtre Gauldal og Tydal.
25%

20%

15%
RØROS/HOLTÅLEN
OSLO/TRONDHEIEM

10%

5%

ÅR

0-5

6-12

13-15

16-19

20-24

25-34

35-49

ALDERSFORDELINGEN blant innbyggerne i Røros og Holtålen (i snitt) sammenlignet med innbyggerne i
Oslo og Trondheim (i snitt) i 2013.
UJEVN ALDERSFORDELING: I aldersgruppa fra tidlig i 20-årene til midt i 30-årene er det en stor forskjell på
hvor stor andel av aldersgruppa som bor i byene Oslo og Trondheim og hvor mange som bor i vår region.
Personer over 66 år utgjør nesten 20 prosent av det samlede folketallet i Røros og Holtålen. Dette er langt
over landsgjennomsnittet. Mange av tilflytterne til regionen er godt voksne. De godt voksne tilflytterne er
en viktig ressurs, og tilfører gjerne erfaring og kunnskap og ikke minst engasjement til lokalsamfunnet. Men
dersom vi ikke i tillegg klarer å tiltrekke oss flere unge tilflyttere, vil trenden i befolksningsutviklinga være
selvforsterkende.
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ARBEIDSPLASSER I REGIONEN
ANTALL ARBEIDSPLASSER I KOMMUNENE ved utgangen av 2012
KOMMUNE

SYSSELSATTE
BOSATT I KOMMUNEN

ARBEIDSPLASSER I
EGEN KOMMUNE

UTVIKLING
2008 - 2010

UTVIKLING
2010 - 2012

RØROS

2.963

3.342

- 143

+ 28

HOLTÅLEN

1.024

678

- 10

- 19

OS

1.080

761

-7

-7

878

620

+ 46

- 39

2.915

3.342

+ 102

- 103

459

377

0

- 27

3.317

2.979

+ 80

+ 191

TOLGA
TYNSET
TYDAL
M. GAULDAL

ANTALL ARBEIDSPLASSER i kommunene Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Midtre Gauldal og Tydal i 2013.
Første kolonne viser hvor mange av kommunens innbyggere som er i arbeid, og andre kolonne viser antall
arbeidsplasser i kommunen. Utviklingen viser endring i antall arbeidsplasser i egen kommune.
Røros og Tynset er de to viktigste arbeidskommunene i regionen. Bare disse to kommunene har arbeidsplasser til flere enn til sine egne innbyggere, Alle andre kommuner har en netto utpendling. Med unntak av
Midtre Gauldal, som i motsetning til de andre kommunene har en stor vekst i folketallet, er det bare Røros
som har hatt vekst i antall arbeidsplasser i perioden 2010 - 2012.

RØROS -115
TYNSET -1

3000

MIDTRE GAULDAL 271
ALVDAL 6
OS -14

2000

RENDALEN -67
HOLTÅLEN -29
FOLLDAL -46

1000

TOLGA 7
TYDAL -27

2008

2009

2010

2011

2012

Utvikling
arbeidsplasser
5 år
UTVIKLINGEN I ANTALL ARBEIDSPLASSER i kommunene Røros, Holtålen, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal,
Rendalen, Midtre Gauldal og Tydal i perioden 2008 til 2012.
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BEDRIFTENE i RØROS OG HOLTÅLEN
ANTALL BEDRIFTER I KOMMUNENE PER 3. KVARTAL 2013
PER. 30.09.2013

UTVIKLING
2010 - 2013

737 bedrifter

+ 36

RØROS
60

som sysselsetter totalt 3.342 personer

60

HOLTÅLEN

50

260 bedrifter

+5

som sysselsetter totalt 678 personer

50

ANTALL NYE FORETAK PER ÅR PER KOMMUNE

40

40 forvaltning og primærnæring
Unntatt

KOMMUNE
30

30

20

10

2010

2011

2012

2013
PER 30.09.

RØROS

65

50

53

41

20 aksjeselskap av dette
Antall

27

15

20

13

HOLTÅLEN

10

17

17

12

3

3

7

8

10 aksjeselskap av dette
Antall

2008

2008

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2012

2012

RØROS 1640RØROS
I ALT 1640
HOLTÅLEN
I ALT 1644 I ALT
I ALT 1644
HOLTÅLEN
60

50

40

30

20

10

2008

2009

2010

2011

1640 I ALT SELSKAPER
HOLTÅLEN 1644
I ALT og Holtålen i perioden 2008 til 2012.
ANTALLRØROS
NYREGISTRERTE
i Røros
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2012

BEDRIFTENE i RØROS OG HOLTÅLEN
STØRRELSE PÅ BEDRIFTENE I KOMMUNENE PER 3. KVARTAL 2013
RØROS

HOLTÅLEN

737

206

1

0

Bedrifter med 50-99 ansatte

12

1

Bedrifter med 20-49 ansatte

21

4

Bedrifter med 10-19 ansatte

51

9

Bedrifter med 5-9 ansatte

72

21

Bedrifter med under 5 ansatte

171

75

Bedrifter uten ansatte (feks. ENK)

409

150

ANTALL PRIVATE BEDRIFTER I KOMMUNEN TOTALT
Bedrifter med over 100 ansatte / årsverk

ANTALL BEDRIFTER I FORHOLD TIL ANSATTE: I Røros har 580 av de 737 bedriftene i kommunen mindre
enn 5 ansatte. Og bare én privat bedrift er registrert med over 100 årsverk. Svært mange av bedriftene i
kommunen er altså veldig små. De 84 bedriftene med mellom 10 og 100 ansatte er meget sentrale for å
holde sysselsettingen oppe. I Holtålen kommune har kun 14 bedrifter over 10 ansatte.
Kommunene som arbeidsplass inngår ikke i statistikken.

ARBEIDSSØKENDE
Antall arbeidssøkende i eksakt antall og prosent
KOMMUNE

2010

2011

2012

2013

RØROS: ANTALL HELT LEDIGE

54

45

51

49

Unge ledige (15-29 år)

18

13

17

14

1,8 %

1,5 %

1,7 %

1,7 %

28

22

16

23

6

4

3

4

Prosent arbeidssøkende av befolkningen

2,7 %

2,1 %

1,5 %

2,3 %

HELE LANDET, I PROSENT

2,9 %

2,7 %

2,5 %

2,6 %

Prosent arbeidssøkende av befolkningen
HOLTÅLEN: ANTALL HELT LEDIGE
Unge ledige (15-29 år)

LAV ARBEIDSLEDIGHET: Regionen, da spesielt Røros, har tradisjonelt sett en lav arbeidsledighet. Røros
ligger jevnt over langt under landsgjennomsnittet. En mulig forklaring til dette er at vi har en høy andel
ansatt i det private næringsliv (se Nærings-NM) og at det private næringslivet er preget av et bredt spekter
bransjer og mange SMB-bedrifter.
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BRANSJEFORDELING
RØROS: ARBEIDSPLASSER FORDELT PÅ BRANSJER
Sysselsatte med arbeidssted i kommunen fordelt på bransje
2010

2012 UTVIKLING SISTE 5 ÅR
(2008-2012)

Helse- og sosialtjenester

19,1 %

19,6 %

+ 33 arb. pl.

Industri

16,5 %

15,6 %

- 90 arb. pl.

Varehandel, motorvognreparasjoner

13,2 %

13,5 %

- 14 arb. pl.

Bygge- og anleggsvirksomhet

9,1 %

9,5 %

+ 30 arb. pl.

Tjenesteyting (personlig, forretningsmessig og teknisk)

7,5 %

8,4 %

+ 23 arb. pl

Overnattings- og serveringsvirksomhet

7,4 %

6,9 %

- 28 arb. pl.

Undervisning

6,5 %

6,1 %

- 27 arb. pl.

Transport og lagring

6,1 %

5,7 %

- 29 arb. pl.

Jordbruk, skogbruk og fiske

6,2 %

5,1 %

- 40 arb. pl

Offentlig administrasjon

3,6 %

4,5 %

+ 21 arb. pl

Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring

3,0 %

2,9 %

- 10 arb. pl.

Elektrisitet, vann og renovasjon og annet

1,6 %

1,5 %

+ 16 arb. pl.

HOLTÅLEN: ARBEIDSPLASSER FORDELT PÅ BRANSJER
Sysselsatte med arbeidssted i kommunen fordelt på bransje
2010
Helse- og sosialtjenester

2012 UTVIKLING SISTE 5 ÅR
(2008-2012)

29,1 %

28,9 %

+ 7 arb. pl.

9,2 %

10,8 %

+ 20 arb. pl.

13,1 %

10,6 %

- 17 arb. pl.

Varehandel, motorvognreparasjoner

8,2 %

8,4 %

- 1 arb. pl

Industri og bergverksdrift

8,5 %

7,9 %

- 44 arb. pl.

Tjenesteyting (personlig, forretningsmessig og teknisk)

7,6 %

7,5 %

+ 8 arb. pl.

Undervisning

6,2 %

7,1 %

0 arb. pl.

Offentlig administrasjon

6,3 %

6,8 %

+ 1 arb. pl.

Transport og lagring

6,5 %

6,2 %

+ 9 arb. pl

Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring

3,1 %

3,2 %

+ 2 arb. pl.

Overnattings- og serveringsvirksomhet

1,6 %

1,2 %

- 12 arb. pl.

Elektrisitet, vann og renovasjon og annet

0,7 %

1,3 %

- 2 arb. pl.

Bygge- og anleggsvirksomhet
Jordbruk, skogbruk og fiske

TABELLENE VISER arbeidsplasser i den enkelte kommune fordelt på bransjer. Pga. stor pendling mellom
kommunene i regionen, er det ikke samsvar mellom denne oversikten og hvor mange av kommunens
innbyggere som arbeider i de ulike bransjene. Eksempelvis har Holtålen kommune mange arbeidstakere i
bygg- og anleggsbransjen som pendler til Røros kommune.
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BRANSJEFORDELING
BRANSJEFORDELING I VÅRE NABOKOMMUNER, PER 2012
Sysselsatte med arbeidssted i kommunen fordelt på bransje
OS

TOLGA

TYNSET

Helse- og sosialtjenester

26,3 %

19,0 %

27,6 %

Jordbruk, skogbruk og fiske

21,9 %

19,5 %

9,6 %

9,9 %

9,6 %

3,7 %

7,4 %

7,1 %

16,0 %

11,0 %

5,3 %

9,2 %

Tjenesteyting (personlig, forretningsmessig og teknisk)

6,9 %

9,7 %

9,4 %

Overnattings- og serveringsvirksomhet

0,4 %

1,0 %

2,5 %

Undervisning

7,4 %

8,5 %

8,8 %

Transport og lagring

1,3 %

1,0 %

3,9 %

Offentlig administrasjon

6,4 %

7,1 %

4,0 %

Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring

0,8 %

2,1 %

3,1 %

Elektrisitet, vann og renovasjon og annet

0,4 %

9,5 %

2,2 %

TYDAL

M.-GAULDAL

Helse- og sosialtjenester

19,6 %

16,5 %

Industri og bergverksdrift

4,5 %

18,8 %

Varehandel, motorvognreparasjoner

7,4 %

11,0 %

Jordbruk, skogbruk og fiske

14,6 %

9,9 %

Tjenesteyting (personlig, forretningsmessig og teknisk)

11,2 %

9,0 %

Bygge- og anleggsvirksomhet

6,1 %

8,8 %

Overnattings- og serveringsvirksomhet

3,7 %

1,4 %

9%

7,9 %

2,4 %

8,5 %

10,9 %

3,9 %

1%

1,5 %

9,6 %

2,7 %

Industri og bergverksdrift
Varehandel, motorvognreparasjoner
Bygge- og anleggsvirksomhet

Undervisning
Transport og lagring
Offentlig administrasjon
Informasjon, kommunikasjon, finansiering og forsikring
Elektrisitet, vann og renovasjon og annet

ØKT LØNNSOMHET gjenspeiles ikke nødvendigvis i økning i antall arbeidsplasser. Industrien på Røros har
eksempelvis hatt en nedgang i antall ansatte siste fem år, mens mange av bedriftene opplever likevel vekst
i omsetning og økonomisk gevinst bl.a. pga bruk av design og ny teknologi.
Helse- og sosialtjenester er eneste næring som vokser i antall arbeidsplasser i absolutt alle kommunene. Sett i sammenheng med aldersfordelinga i befolkningen er det sannsynlig å anta at denne næringa
fortsatt vil vokse, og sannsynligvis også møte betydelige rekrutteringsutfordringer.
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PENDLERSTRUKTUR
INN- OG UTPENDLING VED UTGANGEN AV 2012
INN

UT

RØROS

802

424

Netto INNPENDLING

378

HOLTÅLEN

116

Netto UTPENDLING

UTVIKLING
2008 - 2010

UTVIKLING
2010 - 2012

- 62

+ 26

+ 11

+2

462
346

ARBEIDSKOMMUNEN RØROS:
802 personer pendler inn til Røros hver dag, 424 pendler ut. Samlet innpendling til kommunen er dermed
378 personer. Dette gjør Røros til en viktig arbeidskommune for mange av nabokommunene. I hele regionen er det bare Røros og Tynset som har har arbeidsplasser til flere enn til sine egne innbyggere, Alle andre
kommuner har en netto utpendling.
Mye av pendlinga til og fra Røros er mellom de nærmeste kommunene i regionen. 255 personer fra
Holtålen, og 228 personer fra Os pendler inn til Røros hver dag. Rundt 30 personer fra både Tolga og Tynset
pendler til Røros, og så mange som 64 personer i Midtre Gauldal har også sitt arbeidssted på Røros.
72 rørosinger jobber på Os, 49 i Holtålen, 15 på Tolga og 37 på Tynset.
Ser man på utviklinga de siste fem år, har Røros en nedgang i netto innpendling. Størst er endringen opp i
mot Midtre Gauldal hvor det 17 færre som pendler inn til Røros i dag i forhold til for fem år siden.

PENDLERKOMMUNEN HOLTÅLEN:
462 av de 1.024 personene i Holtålen som er i arbeid, har arbeidsstedet sitt utenfor kommunen.
116 personer utenfra pendler til Holtålen. Samlet utpendling er 346 personer, som utgjør nesten en tredjedel av alle sysselsatte i kommunen.
Nesten 100 personer fra Holtålen pendler til bygg- og anleggsvirksomhet, mens 70 er industriarbeidere.
Men også helse- og sosialarbeidere, og sjåfører i transportnæringa representerer store pendlergrupper.
Tradisjonelt har noen få store arbeidsplasser i Røros hatt mange av pendlerne fra Holtålen. 255 holtålinger
pendler til Røros hver dag, og drøyt 20 til Midtre Gauldal. Drøyt 70 personer fra Holtålen har arbeidsplassen
sin i Trondheim. I historisk sammenheng har holtålingene hatt tradisjon for å arbeide på anlegg og på jernbanen. Denne tradisjonen med lang-pendling ser ut til å fortsette også med dagens unge arbeidstakere.
Holtålen er altså helt klart en tydelig pendlerkommune. Men kommunen har en positiv utvikling på netto
innpendling over fem år. Holtålen har størst ”negativ” utvikling mot Oslo hvor antall utgående pendler øker.

REGIONEN: Den store pendlingen mellom kommunene i regionen og på tvers av fylkesgrensa mellom
Hedmark og Sør-Trøndelag, gjør det riktig å tenke på regionen som én felles bo- og arbeidsregion.
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RØROS har en netto innpendling på 378 personer. Det gjør Røros til en viktig arbeidskommune for mange av nabokommunene. Illustrasjonen viser pendlemønsteret med antall personer som pendler inn og ut fra Røros og hvor de pendler til og fra.
HOLTÅLEN har en netto utpendling på 346 personer personer, det er nesten en tredjedel av de sysselsatte i kommunen.
Illustrasjonen viser pendlemønsteret med antall personer som pendler inn og ut fra Holtålen og hvor de pendler til og fra.
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NHOs NÆRINGS-NM 2013
NÆRINGS-NM er utarbeidet av Telemarksforskning for NHO og er sammensatt av fire målekriterier for
næringsutvikling. De fre kriteriene er: nyetableringer, lønnsomhet, vekst og næringslivets størrelse.
Nyetableringer
1. Etableringsfrekvens: Antall nyregistrerte foretak som andel av eksisterende foretak i
2. Bransjejustert etableringsfrekvens: Etableringsfrekvens, justert for effekten av bransjestrukturen
3. Vekst i antall foretak: Etableringsfrekvensen fratrukket nedlagte foretak
Lønnsomhet
4. Andel foretak med positivt resultat før skatt
5. Bransjejustert lønnsomhet: Foretak med positivt resultat før skatt, justert for effekten av bransjestrukturen
6. Andel foretak med positiv egenkapital
Vekst
7. Andel foretak med omsetningsvekst høyere enn prisstigningen (KPI)
8. Andel foretak med realvekst justert for effekten av bransjestrukturen
9. Andel foretak med vekst i verdiskaping
Næringslivets størrelse
10. Antall arbeidsplasser i næringslivet som andel av befolkningen
Tabellene viser Røros og Holtålen sin plassering i Norge (428 plasser) og i Sør-Trøndelag (25 kommuner) i
hver av de fire kriteriene. Det enkeltkriteriet som gir størst utslag for begge kommunene er størrelse.
Røros scorer høyt som innpendler-kommune, og Holtålen lavt som utpendler-kommune.
RØROS KOMMUNE
Samlet plassering
- av 428 kommuner

2008

2009

2010

2011

nr. 273

nr. 171

nr. 57

nr. 5

nr. 75

nr. 63

RANGERING I
SØR-TR.LAG
nr. 5
av 25 kommuner

Kriterie: Nyetableringer

50

291

nr. 15 av 25

121

135

nr. 5 av 25

Kriterie: Vekst

86

98

nr. 12 av 25

Kriterie: Størrelse

13

12

nr. 1 av 25

RANGERING
2012 I NORGE 2013

RANGERING I
SØR-TR.LAG

Kriterie: Lønnsomhet

HOLTÅLEN KOMMUNE
Samlet plassering
- av 428 kommuner
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RANGERING
2012 I NORGE 2013

2008

2009

2010

2011

nr. 420

nr. 414

nr. 426

nr. 380

nr. 382

nr. 247

nr. 14
av 25 kommuner

Kriterie: Nyetableringer

360

344

nr. 17 av 25

Kriterie: Lønnsomhet

318

123

nr. 4 av 25

Kriterie: Vekst

142

61

nr. 7 av 25

Kriterie: Størrelse

381

390

nr. 22 av 25

KJETIL REINSKOU: næringssjef i Røros kommune fram til sommeren 2014

– Næringshagen er mine nærmeste kolleger
– De ansatte i næringshagen blir mine viktigste
sparringspartnere da det ikke finnes andre som
jobber med næringsutvikling i kommunen, sier
Kjetil Reinskou, næringssjef i Røros kommune.
Han forteller at Røros kommune og næringshagen samarbeider mye på enkeltprosjekter, og
at de sammen har lagt en del premisser for strategisk næringsplan.
– De jobber med en egen kulturnæringshage som
er en del av planen. Der har kommunen vedtatt,
næringslivet har sagt hva de vil ha og næringshagen er med på å sette det ut i livet.
Næringshagen tar seg også av førstelinjetjenesten
til bedrifter i kommunen.
– Nye bedrifter får en bedre start der, da det også
er der oppfølgingen skjer, sier næringssjefen.
Næringshagen har bidratt spesielt med kompetanseutvikling, i form av KompetanseForum,
som er en viktig del av strategisk næringsplan.
– Kompetanseutvikling kan ikke undervurderes,
uansett type arbeid så stilles det høye krav. Ut-

viklingen går fortere og du må henge med og
få påfyll. Gjennom KompetanseForum får man
et innblikk de fleste trenger, og jeg håper det
lille påfyllet motiverer folk til etterutdanning,
høyskolestudier eller andre ting, sier Reinskou, og
legger til at han er imponert over deltakelsen på
KompetanseForum og mener det viser et behov
i næringslivet.
– Dessuten tror jeg vi har vel så mye å hente på
profesjonalisering av eksisterende næringsliv som
å få opp helt nye virksomheter.
Reinskou forklarer at kommunen jobber mer på
et generelt tilretteleggingsnivå for næringslivet,
mens næringshagen har både tid og kompetanse
til å gå dypere inn med mer definert og konkret
hjelp enn det kommunen kan bidra med.
– De ansatte har god kompetanse, nettverket
blant resten av næringshagene ellers i landet er en
styrke, i tillegg til at de har en kontakt inn mot
forsknings- og utviklingsmiljøer, sier han.
Tekst og foto: Linda C. Herud
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tilFØRTE midler til etablering,
forskning og utvikling
TIL BEDRIFTER I RØROS KOMMUNE
TILFØRTE MIDLER

2010

2011

2012

2013

300.000,-

400.000,-

260.000,-

200.000,-

Kommunalt næringsfond, fordelt på ant. bedrifter

10

14

11

9

Interkommunalt næringsfond, dir. til bedrifter

---

---

390.000,-

490.000,-

Interkommunalt næringsf., fordelt på ant. bedrifter

---

---

4

5

280.000,-

698.000,-

240.000,-

146.500,-

---

---

175.000,-

121.000,-

300.000,-

547.000,-

0,-

0,-

Innovasjon Norge, andre tilskudd, inkl. landbruk

2.272.000,-

6.705.000,-

2.506.100,- 10.235.000,-*

Innovasjon Norge, markedslån og landbrukslån

(inkl. i tilsk.)

(inkl. i tilsk.)

5.000.000,- 13.133.000,-*

SkatteFUNN, antall prosjekt (NYE dette år / aktive)

0/1

2 /2

1/2

7/8

Blilyst

870.000,-

747.000,-

548.000,-

?

RørosBankens Næringsfond, direkte til bedrifter

105.000,-

220.000,-

635.000,-

310.000,-

4

4

7

2

50.000,-

260.000,-

360.000,-

700.000,-

Kommunalt næringsfond, direkte til bedrifter

Kommunalt næringsfond, andre prosjekt og div.
Interkommunalt næringsf., andre prosjekt og div.
Innovasjon Norge, etablerertilskudd

RørosBankens Næringsf., fordelt på ant. bedrifter
RørosBankens Næringsfond, andre prosjekt og div.
SUM I KR.

4.177.000,- 9.577.000,-

10.114.100,- 25.335.500,-

*Av tilskudd fra IN er drøyt 5 mill. BU-tilskudd og BU-midler til landbruket. Av lån fra IN er drøyt 3,6 mill. landsbrukslån.

TIL BEDRIFTER I HOLTÅLEN KOMMUNE
TILFØRTE MIDLER

2010

2011

2012

2013

200.000,-

907.000,-

325.000,-

220.000,-

Kommunalt næringsfond, fordelt på ant. bedrifter

4

15

11

6

Interkommunalt næringsfond, dir. til bedrifter

--

--

155.000,-

0,-

Interkommunalt næringsf., fordelt på ant. bedrifter

--

--

6

0

320.000,-

593.000,-

250.000,-

146.400,-

--

--

50.000,-

205.000,-

0,-

0,-

0,-

0,-

Innovasjon Norge, andre tilskudd, inkl. landbruk

135.000,-

225.000,-

1.272.000,-

290.000,-

SkatteFUNN, antall prosjekt (NYE dette år / aktive)

1/2

0/1

1/1

1/2

255.000,-

195.000,-

236.500,-

?

910.000,-

1.920.000,-

2.288.500,-

861.400,-

Kommunalt næringsfond, direkte til bedrifter

Kommunalt næringsfond, andre prosjekt og div.
Interkommunalt næringsf., andre prosjekt og div.
Innovasjon Norge, etablerertilskudd

Blilyst
SUM I KR.
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– Kompetent hjelp er mer effektivt
– Søknader er ofte omfattende arbeid. Det er
mer effektivt å bruke noen kroner på å få kompetent hjelp til det enn å bruke unødvendig mye tid
på det selv, sier daglig leder i Stensaas Reinsdyrslakteri, Arnstein Stensaas.
Familiebedriften i Feragen rett utenfor Røros har
hatt god hjelp fra næringshagen til diskusjoner
om innholdet i sin søknad om utviklingsmidler
fra Innovasjon Norge, og Stensaas setter stor
pris på kompetansen de har bidratt med.
Slakteriet fikk innvilget 490.000 kroner av en total søknadssum på 900.000, og midlene skal først
og fremst brukes til profilendring, ny logo, oppdatering av nettside og reklamemateriell. Rørosbyrået Form til fjells er nå i gang med prosessen,
og Stensaas er spent på fortsettelsen i det som nå
er i ferd med å bli en mer konkret profil.

STENSAAS: far Arnstein og datter Johanne.

– Vi som er målbedrifter må passe på at vi bruker
næringshagen der de er gode. Blir noe for omfattende for oss, kontakter vi næringshagen. De er
en god samarbeidspartner, sier han.

ADRESSEAVISEN 25. februar 2014:
Røros har tatt godt for seg når det gjelder de distriktsrettede virkemidlene fra Innovasjon Norge
i 2013. Nesten hver femte krone i distriktsrettet
lån og tilskudd fra Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag
gikk til Røros i fjor.
- Vi bevilget til sammen ca. 40 millioner kroner
til distriktsrettede lån og tilskudd i 2013, og av
dette gikk 7,6 millioner til utviklingsprosjekter på
Røros. Det tilsvarer ca. 19 prosent av hele potten.
(...) Dette er et uttrykk for at det skjer veldig mye
og spennende innen utvikling i det eksisterende
næringslivet på Røros. Ryktene om ”full stillstand i
innlandet” er med andre ord betydelig overdrevet,
sier Vigdis Harsvik, direktør i Innovasjon Norge
Sør-Trøndelag.”

I dag er slakteriet et av
Norges største og mest
moderne, og slakter
10.000 rein i året.
Det drives av tredje
generasjon Stensaas,
og har omtrent 30
ansatte. Slakteriet er
en del av matsammenslutningen Rørosmat.
Stensaas Reinsdyrslakteri ble næringshagebedrift i 2013.

Tekst: Linda C. Herud, Foto: Monica Hägglund Langen

“

Stensaas Reinsdyrslakteri startet
i det små rundt 1890
med slakting av noen
få rein i løpet av året.

Adresseavisen 25. februar 2014
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fjerde del:
ÅRET 2013

det nasjonale
Næringshageprogrammet
Rørosregionen Næringshage as ble tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet 1. juli 2011.
Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk virkemiddel fra Kommunal- og regionaldepartementet og
fylkeskommunene, og skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. SIVA (Selskapet for industrivekst SF) er
nasjonal operatør for programmet.
Næringshageprogrammet har som visjon at programmet skal bidra til å utvikle attraktive bedrifter og
arbeidsplasser i hele Norge for morgendagens talenter. Hovedmål for Næringshageprogrammet er å bidra
til økt verdiskaping gjennom tilrettelegging for utvikling av kunnskapsarbeidsplasser i
hele landet. Næringshageprogrammet skal også være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at
fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.
RNHs viktigste aktiviteter er knyttet opp til leveransene i forhold til dette programmet som næringshage for
kommunene Holtålen og Røros i Sør-Trøndelag fylke.
I 2013 VAR Arbeidet gjennom Det Nasjonale Næringshageprogrammet finansiert SLIK:
- Årlig utviklingstilskudd fra SIVA
kr. 600.000,- Årlig utviklingstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune kr. 300.000,- Leveranser til privat næringsliv
kr. 822.000,- (minimuskrav: kr. 300.000,-)
PRIORITERTE ARBEIDSOMRÅDER I NÆRINGSHAGEPROGRAMMET I 2013:
1) Kompetanseheving, innovasjon og nyskaping
2) Målbedriftene
3) Samlokalisering av kreative og kulturbaserte næringer
4) Kobling og nettverk
5) Profilering og synliggjøring
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OMRÅDE 1:
Kompetanseheving, innovasjon og nyskaping
Næringshagen skal initiere og legge til rette for kompetanseheving og nyskapingsaktiviteter som er
relevante for målbedriftene i næringshagen, og for næringslivet i regionen for øvrig. Dette kan være mange
ulike aktiviteter som bl.a.:
- Bedriftsutvikling
- Kompetanseutvikling
- Rekruttering
- Stimulere til internasjonalisering
- Kobling til relevante kapitaltilbydere
I tråd med strategisk næringsplan i Røros kommune skal RNH arbeide for at næringslivet i kommunene er
gode på å bruke de mulighetene som ligger i kunnskapsmiljøene i Trøndelag som NTNU, HIST, VRI-Trøndelag
og Innovasjon Norge. RNH skal bidra til god lokal kunnskap om regionale og nasjonale ordninger, og sørge
for god informasjon til lokalt næringsliv om muligheter og kontaktpunkter.
RNH skal ha en viktig funksjon som fasilitator og kobler mellom næringsliv og Forsknings- og utviklingsmiljø
(FoU) og -midler. RNH skal inspirere og veilede til bruk av forskning i næringslivet i Rørosregionen.
RNH skal ha et tett samarbeid med Innovasjon Norge. Gjennom å være nøkkelbedrift for Innovasjon Norge
Sør-Trøndelag skal RNH styrke sin posisjon som ”en forlenget arm” for Innovasjon Norge i Holtålen og Røros.
Vi skal bidra til at de gode prosjektene muligjøres gjennom finansiering. Medarbeiderne i RNH skal være godt
oppdatert på virkemidler i Innovasjon Norge, Regionalt Forskningsfond, VRI og SkatteFUNN.

KompetansForum 2013
Rørosregionen Næringshage AS har i løpet av 2013 utviklet og arrangert KompetanseForum 2013; en serie
med 9 frokostmøter for å tilby næringslivet et variert faglig påfyll av høy kvalitet. Programmet for 2013
gjenspeiler uttrykt behov og ønsker fra næringslivet i Rørosregionen. Vi har lagt vekt på å hente inn gode
foredragsholdere fra både vår regionen og utenfra.
Bedriftene Sintef Bedriftsutvikling as (Strategisk Bedriftsutvikling as), Leiv Eriksson Nyskaping as, Advokatfirmaet Storeng as, Beck og Due Lund as, MagiQuint as og Rørosregionen Næringshage har bidratt med
innledere. KompetanseForum 2013 ble finansiert med støtte fra Innovasjon Norge.
Ved å utvikle, arrangere og tilrettelegge for et godt forum, har Rørosregionen Næringshage as hatt som
mål i å styrke den lokale kompetansen. Vi har hatt fokus på kontinuitet, god kvalitet på foredragsholdere
og tilrettelegging for å bygge/styrke bedriftsnettverkene. I tillegg til å tilfredsstille næringslivets ønske om
kompetansepåfyll, har vi også hatt ønske om å påvirke eller inspirere til ny satsing. Foredraget om ”Internasjonalisering” er et eksempel på dette.
Full oversikt over tema og forelesere på neste side.
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KOMPETANSEFORUM 2013
m FEBRUAR: EN GOD PLAN FOR VIDERE UTVIKLING
	Om strategi, forretningsutvikling og hvordan vokse smart
- Geir Myrold, SINTEF Bedriftsutvikling as, 27 deltakere
- evaluering: Nytteverdi av møtet: 4,13. Tilfredshet med foredraget: 4,13 (på en skala fra 1-5)
m MARS: LEDELSE FOR Å SKAPE RESULTATER
	Om ledelse og gode team
- Atle Jensen, SINTEF Raufoss Manufacturing as, 35 deltakere
- evaluering: Nytteverdi av møtet: 4,38. Tilfredshet med foredraget: 4,67 (på en skala fra 1-5)
m APRIL: RIKTIG POSISJON I MARKEDET
	Om merkevarebygging og visuell kommunikasjon
- Sigrid M. Jansen, Rørosregionen Næringshage as, 26 deltakere
- evaluering: Nytteverdi av møtet: 4,14. Tilfredshet med foredraget: 4,86 (på en skala fra 1-5)
m MAI: SALG, SALG, SALG!
	Om salg og kundebehandling. Etablering av gode holdninger
- Thomas Holum, SINTEF Bedriftsutvikling as, 51 deltakere
- evaluering: Nytteverdi av møtet: 4,45. Tilfredshet med foredraget: 4,65 (på en skala fra 1-5)
m JUNI: Styrets ansvar og oppgaver
	Om styrets ansvar, habilitet, etikk og lojalitet
- Terje Gerhard Andersen, Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund DA, 25 deltakere
- evaluering: Nytteverdi av møtet: 4,47. Tilfredshet med foredraget: 4,41 (på en skala fra 1-5)
m SEPTEMBER: Snakk og bli forstått
	Om formidling. Hvordan bli tryggere og mer treffsikker i din kommunikasjon
- Rulle Smith, MagicQuint as, 25 deltakere
- evaluering: Nytteverdi av møtet: 4,55. Tilfredshet med foredraget: 4,77 (på en skala fra 1-5)
m OKTOBER: Det globale markedet
	Om internasjonalisering og globalisering. Hvordan påvirkes din bedrift
- Knut Rosnes, SINTEF Bedriftsutvikling as , 8 deltakere
- evaluering: Nytteverdi av møtet: 4,13. Tilfredshet med foredraget: 4,50 (på en skala fra 1-5)
m NOVEMBER: Kontroll på økonomien
	Om økonomistyring og riktig bruk av ressursene for å nå dine mål
- Bjørn Andvig, SINTEF Bedriftsutvikling as, 22 deltakere
- evaluering: Nytteverdi av møtet: 4,0. Tilfredshet med foredraget: 4,40 (på en skala fra 1-5)
m DESEMBER: Systematisk Innovasjonsarbeid
	Om å hente fram, bearbeide og realisere nye ideer
- Torstein Rønning, Leiv Eriksson Nyskaping as, 13 deltakere
- evaluering: Nytteverdi av møtet: 4,31. Tilfredshet med foredraget: 4,15 (på en skala fra 1-5)
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– Kompetanse er vår eneste livsforsikring
lingene som var relevante for deres fagområde,
og Horten forteller at tilbakemeldingene var
gode. Sju medarbeidere har meldt seg på årets
kursrekke, KompetanseForum 2014.

ARNE HORTEN: daglig leder i Infonett Røros as

– Og det gjelder både for selskaper og den enkelte,
sier Arne Horten.
Horten er daglig leder i Infonett Røros as, og fulgte
fjorårets KompetanseForum for næringslivet.
– Man er nødt til å inneha mer kompetanse for å
overleve i et samfunn som krever omstilling, mener Arne Horten.
Hos Infonett brukes det mye tid og ressurser på
kompetanseutvikling, og bransjen krever at man
holder seg oppdatert for å henge med. På fjorårets
kompetanseforum deltok i alt fem ansatte på sam-

– Det er også viktig å nyttiggjøre seg av det en
lærer, og det vi fikk med oss gjennom Kompetanseforum er et praktisk anvendelig verktøy,
sier Arne Horten.
Han peker spesielt på strategiutvikling og salg
som to områder Infonett fokuserte på etter deltakelsen i fjor.
– Noe er nytt, men mye er også kjent. Det handler også om å få en påminnelse og motivasjonen
til å igjen ta det i bruk.
Horten er opptatt av å være lokalt tilstede som
bedrift, og mener at næringshagen er i stand til å
se næringslivet lokalt og behovet for kompetanse
her.
Infonett har til nå tatt inn en lærling annethvert
år, men vurderer nå å gjøre det årlig, og også her
står holdninger og kompetanse i høysetet.
– De dyktigste har skjønt at det er smart å ha
kompetanse, og det er også de som får en sjanse
hos oss, sier Arne Horten.

– Nyttig møteplass
– Det at vi i kommunal sektor og det private møtes,
tror jeg kan ha stor nytteverdi i seg selv, sier Mona
Landsverk.
Landsverk er helse- og sosialsjef i Røros kommune, og har, sammen med en del av sine mellomledere, deltatt på KompetanseForum i 2013.
– De møtene jeg har vært med på har vært av veldig
god kvalitet, i tillegg til at det er andre folk å møte
der enn jeg vanligvis møter på kurs og seminarer.
Hun forteller at kursene i kommunal regi gjerne
er knyttet spesifikt opp mot hennes område, mens
det hos næringshagen er et bredere fokus.
– Det kan være nyttig erfaring og kunnskap å hente
hos andre enn de kommunale, helse og sosial må
også tenke nytt og annerledes, sier Landsverk.
– Kanskje det også fører til at vi avdekker behov
for mer kompetanse på enkelte områder?

MONA LANDSVERK: helse- og sosialsjef i Røros kommune

Helse- og sosialsjefen opplever næringshagen
som offensive, og er interessert i kontakten de
har opp mot forskningsmiljøet.
– Hva man kan få til der på sikt høres veldig spennende ut, og jeg tror det er et viktig arbeid vi må
ha fokus på.
Tekst og foto: Linda C. Herud
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INFONETT RØROS
har eksistert siden
2001, og har i dag
17 ansatte.
De to tjenesteområdene er bredbånd og
serverdrift. Infonett
leverer bredbånd til
4000 kunder i Os,
Røros, Tydal, Måløy,
Brønnøysund og
Sandnessjøen.
De drifter servere for
omtrent 3000 brukere.

4

14

Nyheter

9

Fem kommunestyrerepresentanter vurdert som inhabile

Løvåsen leir er
den nye profilen

En tredel av representantene i
til fallrettighetshaver), Jo Esten
Tolga kommunestyre er av rådTrøan, Sp (kommunestyrets faste
mannen vurdert som inhabile
representant i styret i Nord-Østnår kommunestyret skal avgi
kraftlag) ogiMorten Nyhus,
Hedmark: erdal
Fylkesrådet
sitt høringssvar til konsesjons(eier 4,5
av eiendom
søknaden for TolgaHedmark
kraftverk. har Ap
avsatt
mil- hvor Eidsiva

Fylkespenger
til attraktivitet

om å bygge trafo).
lioner kroner har
til planer
kommunale

TOLGA: De representante
prosjekterdetmed fokus på at-

gjelder er ordfører Ragnhild Aas- Alle er vurdert
traktivitet. Midlene fordeles
haug, Sp (har fallrettighetsavtale Stein Dølmo, SV, har også fått
med Eidsiva), Elin Brennmoen, sin habilitet vurdert som følge

mellom prosjekter for å styrke

regionsentra og
SV (søster til fallrettighetshaver),
av atprosjekter
han er bror itil en grunneier.
kommunesentre.
Mari Lise Bakken,øvrige
Ap (datter
Rådmannen konkluderer med at

Tidligere Haltdalen
kurs og øvingssenter har valgt
å bytte navn og
profil for å utvide
kundegrunnlaget.
Haltdalen: Da det
tidligere HV-senteret ble
solgt til seks privatpersoner i 2010, baserte overtakerne seg på at forsvaret
skulle utgjøre 50 prosent
av leien, men eierne ser at
forsvaret er for uforutsigbar og sentret trenger flere
bein å stå på.

Stedsnavnet

Som en del av den nye
strategien er navnet endret.
- Vi valgte Løvåsen leir
fordi det heter Løvåsen
her og vi syntes leir er
veldig dekkende i forhold
til det hva vi kan tilby, sier
daglig leder og medeier
Vidar Aune.
Nå ønsker de å nå et
større marked. Julebord,
kurs, treningsleir, slektstreff, bryllup, konferanser
og arrangement.
- Vi kan skreddersy
opplegg eller man kan
planlegge selv, opplyser
Aune.
Sammen med Kjetil
Langmo, stedets «altmuligmann», legger de tilrette for at folk skal trives
og å få det de ønsker av
oppholdet.

Kommunene har frist på seg
til 25. oktober med å søke om
midler til aktuelle prosjekter.
Målet er at en større del av
HÅg med to befolkningsveksten
priser
på Østlandet skal skje i Hedmark.
for kontorstol
– Attraktivitet handler om
å påvirke flyttestrømmer og
kommuners og regioners evne
til å tiltrekke seg og beholde
innbyggere, heter det fra fylkesrådet.

ger. Trenden er gjerne at
både firmaer og familier
ønsker å bo så tett. Det gir
mer tid sammen og er mer
sosialt, mener Aune.
Han forteller at ved å
overnatte på Løvåsen leir
istedenfor hotell, ligger alt
tilrette for å være sammen.
- Det er ingen som forsvinner på en pub eller
kafé, for det finnes det ikke
her. For barn er det også
trygt, sier de to karene.
Aktivitetene som kan
skreddersys for hver enkelt gruppe er bant annet
bruskassestabling og skyting med pil og bue.
- Vi har masse natur
rett utenfor døra og lager
aktiviteter der, opplyser
Langmo.

Kommunen habil

Tolga kommune er også grunneier og har fallrettigheter på
strekningen det søkes konsesjon

for. Rådmannen og advokatenes
vurdering er at dette eierskapet
er så lite at det ikke fører til noen
inhabilitet.
- Tolga kommune eier 0,08
meter på den aktuelle strekningen. Som engangssum har Tolga
kommune mottatt drøyt 2.200
kroner. I en situasjon hvor kommunen eventuelt hadde blitt vurdert som inhabil, måtte høringen
blitt gjort av en settekommune,

skriver rådmannen i sin saksvurdering.
Det er kommunestyret som til
syvende og sist skal avgjøre den
enkeltes habilitet. Det skjer på
førstkommende kommunestyremøte, den 25. april

Kompetanse
på dagsorden
olA RyE 911 75 585
ola@retten.no

Hvordan sikre framtidas kompetansebehov for
næringslivet i Rørosregionen i framtida? Det var
hovedspørsmålet under en konferanse på Røros
onsdag i regi av Sør-Trøndelag fylkeskommune og
Røros videregående skole.
En engasjert forsamling bestående av næringslivsledere, kommuneledelse og representanter fra
skole og fylkeskommune brukte dagen til å diskutere
utfordringene skole og næringsliv står overfor framover. Mange bedrifter i regionen tar inn mange
lærlinger. Men det er lenger ikke nok. Det må tenkes
nytt og utvikles nye modeller for opplæring. Det kan
blant annet bety mer tid for elevene på yrkesfag ute
i bedrift og mindre tid
på skolebenken.

Gaver og støtte fra
Os kommune

Vi får håpe og
tro at skolene nå
greier å utvikle
nye modeller for
opplæring.

Næringslivet skriker

os: Formannskapet i Os har
etter ny og annen
tilleggsbevilgning
kompetanse blant antil gave i anledning 300-årsjunet innen automasjon.
bileum
Med møbelserien HÅg
er i Tufsingdalen.
Bedriftene
trenger
Scandinavian BusinessI gave fra kommunen fikk
kompetanse både på
tufsingdølenen
prosjektor og
Seating i en helt egen
liga
fagbrevnivå og høgpå miljø i norge. nå
blir de
lerret
til bruk i Tufsingdalen.
skolenivå.
belønnet med Miljøprisen
På samme formannskapsfra norsk designrådmøtet
for anble det også enstemmig
dre gang.
vedtatt å gi støtte på kroner
Temaet har stått på dagsorden i mange år. Røros
15.000 til bokutgivelse
fra Maren Todal, daglig leder i Form til fjells er veldig fornøyd med annonsestuntet i Adresseavisen
videregående
samarbeider
allerede tett med
ANNONSEKAMPANJE:
sist helg.skoleFoto:
Hilde Porsanger
rørOs: Det er HÅGs nye
Raudsjødalen setermeieri. Os
næringslivet i kommunen. Det er viktig at skolekontorstol SoFi som stikker av
kommune har støttet bokutgimed prisen, og miljøtankeganverket fortsatt har en god dialog med næringslivet.
velsen
med å bestille bokpakke
gen gjennomsyrer hver
minste
Utfordringen blir å sette nye tilbud ut i livet samtipå 25 bøker.
detalj.

Mat diskes det også opp
med ved sentret og det
kan serveres opptil 250
mann i lavo. Ellers er det
stor matsal som kan benyttes til større og mindre arrangement.
For Løvåsen er det viktig at det er aktivitet i området som kan bidra til flere gjestedøgn ved senteret.
De håper også at Ølandet
flystasjon kan bidra til flere
soldatbesøk som trenger
skytetrening.
Tidligere var logoen
en bjørnelabb. Bjørnen er
med videre, men nye elementer er kommet med.
Både en lavo, fisk og blink.
- Vi ønsket å beholde
bjørnen, for den symboliserer noe solid og ordentlig, mener Aune.

Lokker folk
til fjells

SB Seating mottok Miljøprisen også i 2009 – for
bestselgeren HÅG Futu. Utviklingsdirektør
Christian
Lodgaard forteller at hos dem
sitter miljø alltid i høysetet.
– Vi tror mange av våre
kunder deler vårt ønske om å
ta vare på miljøet. Det er lett
å lage en vakker stol, en som
os: FAU
er behagelig og praktisk,
en ved Os skole har
som varer lenge eller
er
søktsom
kommunen
om mellommiljøvennlig. Det finansiering
vanskelige
på 300.000 kroer å lage en stol som
alt
nerhar
i spillemidler.
Kommunen
dette. Men du kan ikke
levere dette med låneoppfinansierer
Sist helg hadde Røros
god og fremtidsrettet design i
tak.
dag uten å ta hensyn til miljøet,
kommune,
I tillegg betaler Os kom- Rørosregiounderstreker han.
mune
alle regninger
krever
nenognæringshage
og
I tillegg fikk stolen
og Mermva-kompensasjon,
240 senger
ket for God Design,
en utsju hvoretter
rørosbedrifter med
- Vi er ikke et hotell, men
merkelse de har fåttbeløpet
så mangerefunderes til komfjells i spissen
ganger at det gjør HÅG
til den
munen
ved FAU Form
ved Ostil
skole.
har mulighet til å leie ut
mestvinnende bedriftenDette
i kate-tilsvareren
et helsides
beløp på annonse17 rom med eget bad. Til Guril BerGerSen 901 52 982
gorien. Denne prisen
85deles
.063 ut
kroner. kampanje i Adresseasammen har vi 51 rom guril@retten.no
til bedrifter som satserSannsynlig
på detildeling av spilog 240 senger. Mange av
NYTT NAVN: løvåsen leir er det nye navnet på arbeidsstedet til Vidar Aune (venstre)
oget verktøy for innovisen.sjøl
Målet
sign som
lemidlene blir i 2014,
om med «Velg
rommene er med fire senKjetil langmo. (Foto: Guril Bergersen)
vative løsninger.
med hjertet» er å få
dette
Lodgaard forteller
at deikke
all- kan garanteres.
unge voksne til å flytte
tid inviterer inn eksterne designere for å sikre impulser og
til Røros.
inspirasjon utenfra.
Livssyklus er et mantra i SB
rørOs: – Ideen kom fordi vi
Seating, selakspet tilrettelegger
i Form til fjells søker etter nye
både design og produksjon for
medarbeidere. Vi skjønte at vi
resirkulering og gjenvinning
sannsynligvis ikke ville finne den
langøien Grus og Transport
driften vil bli ryddet opp og avnår produktet en dag kasseres.
kompetansen vi er ute etter lohar fått tillatelse til ytterlisluttet. Vi forutsetter at driften
Materialene er slitesterke og
kalt, og tenkte at andre bedrifter
gere 10 års drift med knusing i organiseres slik at den ikke belasos:
Norshield
as i Os
miljøvennlige, og det
føres
et
kanskje
har har
de samme utfordrinOlaberget granittbrudd.
ter nærliggende bebyggelse med
søkt
kommunen
om støtte
påsier Maren Todal,
nitidig miljøregnskap som tar
gene
som oss,
30.000 til
kroner, som
tolGa: Tillatelsen ble nylig støv og støy.
høyde for alt fra energibruk
dagligtilsvarer
leder i Form til fjells.
Kommunen ser bare fordeler
egenandelen for å delta i Singitt av formannskapet i Tolga
CO2-utslipp.

dig som politikerne prøver så godt de kan å redusere
tilbudene ved de videregående skolene.

låner 300.000
til ballbinge

Arbeidets
september 2013:
Forsetter Rett
med9.granittknusing
i Olaberget
Næringshagebedriften Haltdalen Kurs og
Øvingssenter (HKØ) er blitt Løvåsen leir.
med at driften videreføres.
- Det er svært positivt at at
skrap eller rester fra tidligere
drift kan brukes som en ressurs, samtidig som dette bidrar
til å rydde opp i området. Å gi
dispensasjon og tillatelse i dette
tilfelelt er forbundet med klart
større fordeler enn ulemper, mener formannskapet i Tolga.

NOK Å TA AV: i Olaberget er det nok av rester og skrapstein for knusing for
Per K langøien. (Arkivfoto)

OlA rye 911 75 585
ola@retten.no

Dølmo er habil i saken.
Habilitetsvurderingen
er
gjort for de faste kommunestyrerepresentantene, samt 1. vara.
Advokatfirmaet Lund & co har
kvalitetssikret adminstrasjonens
habilitetsvurdering.

SOFi: den nye kontorstolen fra SB
Seating, HÅg SoFi. vedtatt en

Serverer store selskap

Den opprinnelige driftstillatelsen til Langøien gikk ut ved
årsskiftet. Selskapet har etter den
tid inngått ny 10-årsavtale med
grunneieren Jogra AS.
Mengden Langøien har søkt
om er på 1.000 kubikkmeter per
år.
Både kommunen og fylkesmannen er positiv til den forlengede driften.
- Fylkesmannen ser positivt på
at steinbruddet gjennom denne

Fredag 20. september 2013

Fredag 19. april 2013

Nyheter

Mandag 9. september 2013

Nyheter

Får 30.000 til
vekstprogram

tefs vekstprogram. Administrasjonen innstilte på å bidra
med 25.000 kroner, men et
endringsforslag fra Per Ousten
om bevilge det omsøkte beløpet fikk enstemmig støtte i formannskapet.
Bedriften ble etablert i 1994
og holder til på Sundmoen. I
dag har de fire ansatte, og økonomien er god og ordreboka
er full, heter det i saksutredningen.

Flere vil være med

Ideen til kampanjen kom rett før
påske. Uka etter påske ble det intens jobbing med annonsen som
sto på trykk i Adresseavisen sist
lørdag.
De kontaktet flere bedrifter
og fikk veldig gode tilbakemeldinger på stuntet sitt.
– Bedrifter det av ulike årsaker ikke passet for denne gangen,
har meldt sin interesse for å være
med ved en senere anledning,
smiler Todal.

Urbant på fjellet

Da de jobbet med annonsen var
det viktig for dem at det de nå
gjorde ville skille seg ut fra det
som var gjort tidligere. Det måtte
være noe nytt og iøyefallende.
Hjertet ble valgt fordi det
symboliserer mye av det de ønsker å oppnå med kampanjen. I
de ulike hjertekamrene har de
valgt å legge inn bilder som il-

På møtet var det en positiv holdning blant næringslivslederne som tok ordet. Vi får håpe og tro at skolene nå greier å utvikle nye modeller som kan tas i
bruk fra skolestart allerede neste år. Samtidig er det
viktig å understreke at ikke alle skolene skal ha like
tilbud i alle fag. Avstandene i Fjellregionen er forholdsvis små, og det er viktig å beholde ungdommen
i distriktet så lenge som mulig og at de senere kan få
seg arbeid i lokale bedrifter. Bedriftene i regionen
ny kompetanse.
nye trenden
nå er å være litt opplustrerer alt livet på Rørostrenger
veldig sårt
tatt av friluftsliv og instagramgodt.
– Folk vil jo elske stedet de bor bilder av nettopp by og friluftsliv,
på. Hjertet er der følelsene er og sier Todal.
vi ønsker å appellere til følelsene.
Og i sosiale medier er det veldig Midt i blinken
Ansvarlig
redaktør
/ daglig leder
populært å si «I <3 it» når det er Å få flere til
å flytte
til Røros
er et Nils Kåre Nesvold
Redaksjonssjef
noe vi liker, forklarer Todal.
av kommunens
langsiktige mål. I Arne Ingar Bækken
Avdelingsleder
Også hjertets puls var med på annonsen «Velg
medTynset
hjertet» sø- Erland Vingelsgård
Markedssjef
å forsterke valget om hjertet i an- kes det etter
15 nye medarbeide- Beate Schjølberg
nonsen.
sju 62ulike
på Røros.
Telefon: 72 40re
64 til
00 eller
48 48bedrifter
62
E-post:
redaksjonen@retten.no
– På Røros kan man fåTelefaks:
høy 72 41 23 05
– eller
Dette
flott ini62 48var
48 60et veldigAnnonser:
annonser@retten.no
puls gjennom ekstremsport,
og Boks
tiativ
annon-abonnement@retten.no
Postadresse:
24, av
7361 Form
Røros til fjells og
Abonnement:
Kjerkgata
7374det
Røros
man kan senke pulsen medBesøksadresse:
yoga. sen
viser2,at
er mange interesDet er mange impulser å følge, sante jobber på Røros. Annonsen
Arbeidets
Rett
arbeider
etter Værfine
Varsom-plakatens regler for god
sier Todal.
viser og at
det
er
mange
presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig omtale,
å kontakte
redaksjonsledelsen.
Selv om Røros ligger på fjellet, kvaliteter ioppfordres
det å tilbo
på Røros,
så
Pressens Faglige Utvalg (PFU) er klageorgan og behandler klager
er det viktig å få frem det urbane. dette er midt
i blinken
forspørsmål.
strate-PFU, Postboks 46, Sentrum,
mot pressen
i presseetiske
0101 Oslo, Tlf. 22 40 50 40 – faks 22 40 50 55.
Det er gangavstand til det meste gien vår om
å øke innbyggertallet
og det er et bredt spekter av ak- på Røros, sier næringssjef i Røros
tiviteter.
kommune, Kjetil Reinskou.
– I det ene øyeblikket kan man
sitte og drikke champagne på en HildE PoRSAngER
restaurant i byen, og i neste dra hilde@retten.no
ut å skyte sin egen mat. Det er
urbant selv om det er ruralt. Den

Arbeidets Rett 19. april 2013:
Næringshagebedriften Form til fjells i spissen for
kampanjen Velg Røros Med Hjertet og helsides
annonnser i Adresseavisen.

DIALOGMØTE: Rektor Hilde Knutsen (t.v) ved Røros videregående skole diskuterer kompetansebehov for næringslivet
i Rørosregionen med direktør for opplæring i Sør-Trøndelag fylkeskommune, inger Johanne Christensen, ordfører i
Røros, Hans vintervold og rådmann i Røros, Jon ola Kroken. (Foto: Nils Kåre Nesvold).

– Tenk nytt
om opplæring
Skolene må utvikle nye
modeller for opplæring, og det må bli en
tettere dialog mellom
næringsliv og videregående skoler for å løse
kompetansebehovet for
næringslivet i Rørosregionen framover.
RØROS: Dette er to av konklu-

sjonene på et dialogmøte i Verket
på Røros onsdag. Røros videregående skole og Sør-Trøndelag fylkeskommune hadde invitert om
lag 50 ledere fra næringsliv, skole,
kommuner og fylkeskommune
til møte om framtidas behov for
kompetanse.

– Utdanning må settes høyt

– Kravet til kompetanse øker, og
det stilles større krav til etterutdanning og effektivitet. Vi skal
ikke springe fortere, men jobbe
smartere. Derfor er det viktig
med riktig etterutdanning, sa en
av innlederne, næringssjef i Røros, Kjetil Reinskou.
Han utfordret både Røros videregående og fylkeskommunen.
– Vi må ha fagutdanning på
internasjonalt nivå. Vi må tørre
å tenke kvalitet framfor kvantitet
og tenke som en region. Det er
på tide å tenke nytt ved å ha noe
utdanning lokalt og noe desentralisert. Er det ikke mulig å tenke
høyskolespesialisert utdanning?
spurte Reinskou.

Begrensede muligheter

Direktør for opplæring i SørTrøndelag, Inger Johanne Christensen, slo fast at veksten i Rørosregionen stagnerer.

– Regionen har lite potensial
for vekst, og utfordringen er å
begrense fraflyttingen. Men det
finnes utviklingsmuligheter som
både politikere og dyktige entreprenører kan gjøre noe med,
mente hun.

Samarbeid skole - næringsliv

Spørsmålene var mange og det
var stort engasjement på møtet.
Flere av bedriftslederne har
tradisjoner for å ta inn lærlinger.
Noen pekte også på at det er stort
behov for fagkompetanse innen
automasjonsfaget.
– Her er det et skrikende behov, og automasjon bør være et
linjevalg, sa Wenche W. Ligård,
daglig leder ved Os ID. Ligård sa
at bedriften nå oppretter Os IDskolen.
– Framtidas rekruttering er
kritisk. Vi står ved et veiskille.
Våg å tenke nytt, sa Ligård, som
utfordret næringslivet og skoleverket til å kartlegge behovet for
kompetanse.

Gjør dere attraktive!

Også markedsansvarlig May
Kristin Knutsen ved Røros Produkter pekte på at det er viktig
med kompetanse innen automasjon.
– Det er nødvendig med en
annen struktur på opplæringa, og
utfordringen for småbedrifter er
å være attraktive nok for ungdommen, sa Knutsen.
Petter Aamo ved tverrfaglig
opplæringskontor i Fjellregionen
fulgte opp med å spørre om næringslivet er flink nok til å gjøre
seg attraktiv for ungdommen, og
han svarte sjøl.
– Det er et forbedringspotensial. Bedriftene må ut og markedsføre seg sjøl, sa Aamo, som bekla-

get at ikke flere fra Fjellregionen
var invitert på konferansen.
Også reiselivsdirektør Linda
Ramberg ved Destinasjon Røros
sa at det er en stor utfordring å få
kvalifiserte og kompetente dyktige fagfolk.
– Vi har mer kresne turister
som forventer god service. Skal vi
henge med framover, er det viktig med salg- og markedsføringsmedarbeidere med spisskompetanse og bransjekunnskap, sa hun.
Rådmann i Røros, Jon Ola
Kroken, sa at offentlig sektor
også har et stort kompetansebehov spesielt innen helse- og omsorgssektoren.

Tenk nytt!

Tenk nytt i forhold til utdanning
med tettere samarbeid mellom
skole og næringsliv var gjennomgangstonen på møtet som ble ledet av Sigrid M. Jansen i Rørosregionen Næringshage.
– Vi har fått en rekke innspill
på møtet som vi skal ta med oss
videre. I tillegg kan vi konkludere med at næringslivet trenger
kompetanse og ønsker å stille
sine bedrifter til disposisjon som
læringsarena for våre elver. Vi er
på god vei når næringslivet er så
positive. Nå må vi utvikle nye
modeller for opplæring. Det kan
løses ved å ta mer av opplæringa
i bedrift og færre år på skole. Nå
skal fylkesdirektøren sette i gang
møter på kommunenivå med begge fylkeskommunene til stede. Vi
skal ha møte i skoleutvalget, og vi
må kjøre prosesser på skolene, sier
rektor Hilde Knutsen ved Røros
videregående skole.
NilS KåRe NeSvold 900 54 222
Nils.Kare.Nesvold@retten.no

Arbeidets Rett 20. sept. 2013:
Røros videregående skole inviterer
næringslivet til diskusjon om framtidas kompetansebehov.

OMRÅDE 2:
Målbedriftene
Målbedriftene i næringshagen – næringshagebedriftene – er de bedriftene som har tegnet en samarbeidsavtale med RNH. RNH skal dekke et bredt spekter av næringer og næringsliv i regionen gjennom målbedriftene. Dette bidrar til å skape et markant og tydelig nettverk for næringslivet selv.
MÅLBEDRIFTENE TILBYS:
- En årlig utviklingssamtale der næringshagen går igjennom situasjonen i bedriften.
- 6 timers gratis hjelp hvert år til søknader om innovasjonsstøtte. Dette kan f.eks være søknader til
		 kommunalt eller interkommunalt næringsfond, søknader til Innovasjon Norge, eller søknader om
		 SkatteFUNN.
- Fra 50 % til 75% rabatt på alle timer hos næringshagen. Dette kan være prossesveiledning eller 		
		 prosjektledelse i innovasjons- og nyskapingsprosjekt, mentoring eller på annen måte direkte
		 veiledning fra næringshagens utviklingsressurser.
- Rabatt på kurs og arrangement i regi av næringshagen
- Tilgang til det nasjonale nettverk innen bedriftsutviklingsmuligheter næringshagen er en del av, og 		
		 alle de mulighetene næringshagen har til å koble opp mot andre kompetansemiljø ved behov
De aktivitetene næringshagen gjør for målbedriftene er dels aktiviteter og tiltak som er felles for flere av
eller alle bedriftene, og dels konkrete tiltak rettet inn mot den enkelte bedrift. Dette samspillet mellom
felles tiltak og tiltak for den enkelte bedrift, er viktig for at næringshagen på best mulig vis skal få utnyttet
ressursene til det beste for næringslivet i regionen.
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Nyheter

Mandag 23. desember 2013
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Satser høyt med ny
markeds- og mediasjef
John Harald Knutsson
kommer med svært bred
erfaring fra snowboardbransjen for å løfte
Femundløpet videre opp
og frem som løpets nye
markeds- og mediasjef.
fjellregionen: - Med denne ansettelsen har vi realisert et
ønske vi har hatt lenge. Med støtte fra Innovasjon Norge fikk vi til
dette, og med det tar vi et skritt
i riktig retning, sier styreleder i
Femundløpet AS, Thomas Breen.
Han mener de har fått rett
mann på rett plass.
– Som markeds- og mediasjef
skal John selge inn løpet som en
fjellregion-satsing. Femundløpet
skal øke Fjellregionens attraktivitet, slår Breen fast.
Han mener Knutssons bakgrunn er meget spennende.
– Han har åpenbart gode kvalifikasjoner og har en interessant
bakgrunn, sier Breen.
Femundløpet fikk 13 søknader
etter at de søkte etter markeds- og
mediasjef.
– Det var John vi ønsket oss
fra søkergruppa. Da ble vi veldig
glade da han takket ja til å være
med oss, sier Breen.
Arbeidskontrakten ble signert
fredag.

Bataleon

John Harald har 15 års fartstid
bak seg fra snowboardbransjen.
Han var med å starte brettmerket
Bataleon snowboard.
– Derfra gikk turen til The

Arctic Challenge hvor jeg var
kommunikasjonsansvarlig.
Så
jobbet jeg i snowboardforbundet
med ansvar for utvikling og gjennomføring av norgescup og NM,
forteller Knutsson.
Nå gjør han et stort sprang fra
snowboardmiljøet til langdistanse
hundekjøring. Starten på det var
to store malamuter i en for trang
leilighet på Grünerløkka. Malamute er en meget stor trekkhund.
– Jeg jobbet mye utendørs vinterstid og ville ha hund. Da endte
jeg opp med malamute. Det ble
etter hvert to malamuter i en 41
kvadratmeter stor leilighet på
Grünerløkka. Da gikk flyttelasset
til Hurdal, og der er det som kjent
et langdistanse hundekjørermiljø,
forteller Knutsson.

nset
ros-Ty
ider Rø
Arbeidets
Rett
23.
des.:
Åpningst
Næringshagebedriften
Julen 2013
Femundløpet
fått
Julaften har
og nyttårsaften
08.00 - 12.00
midler frakl.Fre.Innovasjon
27. og man. 30. des.
08.00 - 15.30
Norge og kl.ansetter
Vi ønsker alle våre
og forbindelser
markeds- lesere
ogen mediasjef.
God Jul og et
Godt Nytt År!
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Klare med tilbud
TYNSET G13 GJORDE EN FLOTT INNSATS: Det ble fianletap for Steinkjer men
Tynset G13 har hatt en flott sesong. På laget spiller: Jonas Lian Horten, Sigurd
Bergfall Kvisle, Erik Shabir Olsberg, Erik Hektoen, Sondre Bjørnseth, Hallstein
Often, Marius Røsten, Erling Kleppo Vangen, Hans Hagen Bolstad, Ole Eirik
Dahl, Joakim Røsten, Tommy Løkken, Jonas Lunsæter Tømte. Trenere Halvor
Hektoen og Erik Tømte, lagleder Geir Løkken. (Foto: Privat)

Etter en flott sesong
ble det tap i finalen
Tynset gutter 13 spilte finale om
kretsens pokal søndag. Pokalen
ble til slutt med Steinkjer
nordover igjen fra Trondheim
etter at de hadde slått Tynset
9-4.

Til Hurdal

To hunder ble etter hvert til ti
hunder, og Knutsson måtte da
flytte fra et boligfelt i Hurdal, og
lenger opp i skogen.
– Det ble mer og mer hundekjøring, sammen med en del frilansjobbing. Så dukket denne jobben opp, og hadde noe i seg som
jeg brenner for, og det er viktig,
sier Knutsson.
Han har vært med på Femundløpet som journalist de siste
årene. Han mener Femundløpet
per i dag er et godt løp og et godt
arrangement.
– Jeg trenger mer tid for å få
oversikt, men mener at med noen
grep skal det være mulig for Femundløpet å få enda mer ut av sitt
potensial. Jeg skal gjøre mitt for å
løfte løpet betydelig, sier Knutsson.

Sport

Mandag 28. oktober 2013

trondheim: - I dag tapte vi

et bedre lag. Slik er det, sa treNY SJEF: John Harald Knutsson (t.v.) er ansatt som Femundløpets nye markeds- og mediasjef. styreleder Thomasfor
Breen
og daglig leder Vanessa Quinche er meget tilfreds med ansettelsen. Foto: Christian søberg
ner Halvor Hektoen etter kampen.
Daglig leder, Vanessa Quinche,
er meget tilfreds med å få på plass
en markeds- og mediasjef ved sin
side.

– Det blir fantastisk å få med en
person i 100 prosent for å utvikle
løpet, sier Vanessa.

Mandag 30. desember 2013

CHrisTian søBerg 480 00 531
christian@retten.no

Begge lagene hadde kvalifisert
seg til finalekamp etter å ha vunnet sine lokale 2. divisjonsavdelinger, og etter det sluttspill mot andre avdelingsvinnere i Trøndelag
fotballkrets.

Kampfakta
tynset – Steinkjer 4-9
gutter 13 7er lag, 2. divisjon.
Finalekamp om kretsen pokal.
Søndag 27. oktober.
Strindheim kunstgress.
Mål Tynset: Erling Kleppo
Vangen 2, Jonas Lian Horten 2.
Lag Tynset: Jonas Lian Horten, Sigurd Bergfall Kvisle,
Erik Shabir
Olsberg Dillion,
Nyheter
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Erik Hektoen, Sondre Bjørnseth, Hallstein Often, Marius
Røsten, Erling Kleppo Vangen, Hans Hagen Bolstad,
Ole Eirik Dahl, Joakim Røsten, Tommy Løkken, Jonas
Lunsæter Tømte.

Vi ordner julePriser
tilforRørosrein
blomstene
deg
Et nivå opp

Trener Hektoen forteller at lagene fulgte hverandre tett, men
med Steinkjer et mål foran lenge.
- Vi hang med lenge men når
de dro til mot slutten ble det for
tøft. Steinkjer var rett og slett på
nivået over oss, og bedre enn alle
lagene vi har forsøkt oss mot tidligere denne sesongen, sier han.

og Rørosmeieriet
Utkjøring alle dager t.o.m. lille julaften og i mellomjula!

RØROS: Prisen «Årets kjøtt»
gikk til produsenten Rørosrein
for deres flatbiff av reinkalv.
– En delikat råvare som har
den karakteristiske smaken som
forventes. Råvaren er mør, har
rene smaker og fremstår som
ekte og ærlig. Helhetlig oppleves
råvaren som ett lite stykke Norge
med smak av fjell og vidde. Kjøtt
i verdensklasse, kom det spontant
fra en av jurymedlemmene under smaking. Prisen ble delt ut av
landbruks- og matminister Sylvi
Listhaug og Eva Nordfjell tok
imot på vegne av produsenten.
– Dette er en kjempemessig
anerkjennelse, sier Nordfjell. Rørosrein er en relativt ny bedrift,
men familien har holdt på med
reindrift i generasjoner.
– Det er kvalitet vi ønsker å ha i
fokus, fortsetter Nordfjell.
Hun kan også fortelle at selve
utdelingen var en opplevelse i seg
selv. Hun visste ikke at Rørosrein
ville få en pris, før hun gikk opp
på scenen for å ta i mot den.
– Vi ble satt så stas på.

Pris også til Rørossmør

Den andre prisen til Røros gikk
til Rørossmør fra Rørosmeieriet.
– Dette er et friskt produkt,
med en flott balanse mellom salt
og syre og har en fin farge. Produktet har gode egenskaper og
er et anvendelig produkt i matlaging.
Helhetlig oppleves produktet
som ett kvalitetsprodukt med klar
og tydelig identitet, het det i begrunnelsen fra juryen.
Prisen ble delt ut av nestleder
i Bondelaget, Brita Skallerud og
Trond Vilhelm Lund tok imot
prisen på vegne av produsenten,
sammen med Randi Leinan Lund.

Fornøyd

Til tross for finaletapet er det ingen misfornøyd trener vi snakker
med mens laget feirer sesongen
på Egon i Trondheim.
- Det er selvfølgelig surt å tape
en finale. Men som jeg sa til guttene, vi har kommet oss til en
finale, og vunnet Bergstadcupen
i år. Det er veldig bra. Nå har vi
også fått se hva de som er bedre
enn oss er i stand til, og får ta med
oss det videre, mener han.
Det var satt opp supporterbuss fra
Tynset. Den ble så å si full når 40
ivrige fans fulgte laget under finalen i Trondheim.

Rørosrein og Rørosmeieriet fikk hver sin
pris da vinnerne av
«Det norske måltid» ble
offentliggjort i går
kveld.

God førjulstid!
Hilsen Rita og Randi, tlf. 948 72 747

3%res da o-gruppa på Os hadde sin

– Jeg kjente at jeg ble stolt da
jeg tok imot denne prisen, sier
Trond V. Lund.
– Vi er meget stolte over denne
store anerkjennelsen! Det finnes
utrolig mange spennende meierivarer, og det kommer stadig flere
kvalitetsprodukter. Røros Smør
har konkurrert i en hard klasse
her, så det betyr veldig mye at det
kåres til nasjonens beste meieriprodukt, sier han videre.
– Vi har satt oss fore å være
Norges fremste økologiske meieri - og når vi får en sånn pris så
forteller det oss at vi er på rett vei.

Den norske måltid

I TV-serien Det Norske Måltid besøker Arne Hjeltnes og
Heine Totland ulike deler av lan-

SCORET TO: Jonas Lian Horten, i rødt,
scoret to av Tynsets mål. (Foto: Privat)

årlige sesongavslutning i Fensal.
Som arrangører var Midt-Norsk
Mesterskap det klare høydepunk-

det på jakt etter kvalitetsråvarer. tet for osingene denne sesongen.
Parallelt med opptakene har det Bak det vellykka arrangementet
foregått utvelgelse av kandidater lå mye dugnadsinnsats, som ble
til kåringen av nasjonens beste
mat- og drikkeprodukter. Utdelingen av prisene ble sendt på
TV2 i går kveld.

belønna med marsipankake på
avslutninga. Premieutdeling til
både unge o-løpere og turorienterere er en fast post på programmet. I år mottok 35 stolte o-rekrutter opp til 16 år premie for å
ha deltatt på minst 5 løp i løpet
av årets sesong. Med sine 46 løp,
fikk Thomas Kort en ekstrapremie for å ha deltatt på flest o-arrangementer gjennom sesongen.
Også turorientering har hatt
god deltakelse i år.
- Vi fikk inn ett kort mindre i
år enn i fjor, så deltakelsen holder
seg oppe, sier Astrid Nyvoll i tur-

andre har lyst til å hjelpe dem da.

Flotte lokaler
De nye lokalene er lyse, luftige
og innredet akkurat som Folldal
Friskliv vil ha dem. Det er Folldal Bygg som eier og pusser opp
hallen, og Folldal Friskliv vil leie
lokalene.
- Folldal Bygg er helt fenomenale. De er hjelpsomme, imøtekommende og løsningsorienterte,
sier Kristin Nilsgård med varme i
stemmen.
I tillegg til at de nye lokalene er
lyse og luftige fører de også med
seg flere fordeler. I de gamle loka-

AunegrendA: – Vi går ut

med et ekstra rimelig tilbud med
selvhushold for de som ønsker
gode treningsforhold. Når snøen
kommer, garanterer vi flotte skispor i et jomfrulig terreng. Vi har
satt i stand bolighuset på garden.
Der lager du maten selv og bruker stua sammen med de andre.
I den gamle soveromsdelen, på
selve Nordpå, er det 21 senger
med muligheter for å sette inn
ekstrasenger, sier Anna Oftedal.
De trivelige vertinnene håper
mange kommer og benytter seg
av tilbudet de har laget.
–Heroppe på fjellet i Aunegrenda skal vi leve av å tilby god
mat, rekreasjon, stillhet, fantastisk natur, null stress, skiløyper
og gode treningsforhold ute i
naturen. Terrenget passer perfekt for lange treningsturer foran oppkjøringa til skisesongen.
Mannen min, Kjell Ove Oftedal,

MANGE SENGER: nå har vi 21 senger klare for de som ønsker et rimelig treningsopphold her på nordpå, sier anna Oftedal som ønsker alle velkommen.

har egen spormaskin. Han lager
skispor så snart det kommer nok
snø. Vi samarbeider i tillegg godt
og tett med Holtålen Turforening, som også kjører skiløyper
her, sier Oftedal fornøyd.
Vertinnene er mer enn klare
til førjulsssesongen.
– Vi vet at mange idrettsutøvere
som satser hardt på idretten sin,
ikke nødvendigvis har veldig god
råd. Derfor tilbyr vi et opphold
som skulle passe økonomisk for
både utøvere, trenere og klubber,
som ønsker å være i et rolig om-

råde, sier den andre vertinna, Eli
Johanne Gundersen.
Nordpå Fjellstue har huset
mange kjente idrettsutøvere
gjennom historien.
– Nå heter vi bare Nordpå,
men om litt, vil stedet bli omdøpt til Nordpå Fjellhotell, røper de to blide vertinnene som
bor og har et arbeid de stortrivs
med i Aunegrenda i Holtålen
kommune.
OLE annaR KROGH

Kvinnovasjonsdamene Eli Johanne og
Anna er klare med nye tilbud på Nordpå
Fjellstue i Aunegrenda.

o-utvalget.
Minner fra årets sesong ble
tatt fram igjen ved hjelp av en
lysbildeframvisning ned bilder
fra årets høydepunkter. Blant
disse kan man nevne skattejakt
for de ferskeste o-løperne, klubbemesterskap, Midt-Norsk og
sjølsagt den overlegne seieren i
årets bygdakamp. Tradisjonen
tro, ble kvelden avslutta med en
bordkonkurranse. Med mange ivrige o-løpere, mangla det ikke på
konkurranseinstinkt.
iDun BæKKEn

DE HÅpEFULLE: Disse ivrige o-rekruttene fikk premie for å ha deltatt på minst
5 løp.

Arbeidets Rett 30. des. 2013:
Rørosrein og Rørosmeieret vinner priser.
Rørosrein ble næringshagebedrift i 2013,
Rørosmeieriet i 2014.

TuRiD ODDløkken 974 09 016
turid@retten.no

RØROSSMØR: Prisen
ble delt ut av nestleder i Bondelaget,
Brita Skallerud og
Trond Vilhelm lund
tok imot prisen på
vegne av produsenten, sammen med
Randi leinan lund.

Bruker jula til flytting
instruktørene på Folldal Friskliv
har tatt treningsfri i jula og
bruker i stedet tida på å flytte
inn i nye lokaler.
FOLLDAL: 11. januar er det klart

Nå har vi pusset opp
fasilitetene her og tilbyr
svært rimelige priser for
treningssamlinger her på
Nordpå i Aunegrenda i
Holtålen kommune, sier
vertinnene Eli Johanne
Gundersen og Anna
Oftedal.

Arbeidets Rett 28. oktober 2013:
Osingene avslutta o-sesongen

Fredag kveld feira orienteringsgruppa i Os idrettslag
årets sesong med den tradisjonsrike o-avslutninga.
nærmere 70 o-venner møtte
opp for å markere slutten på
HUSK! nok en vellykka og minnerik
o-sesong.5
oS: Det var mye som skulle fei-

ÅRETS KJØTT:
Rørosrein AS fikk prisen som ble delt ut av landbruks- og
matminister Sylvi listhaug. eva nordfjell tok imot prisen sammen med Magne
eggen Haugom.

TROnD FinDaHL 99504631
trond@retten.no

ÅpNER Opp: De to energiske og blide vertinnene på nordpå i aunegrenda i Holtålen, t.v. anna Oftedal og Eli Johanne
Gundersen tilbyr rimelig selvhushold med nyoppusset kjøkken og oppholdsstue i forbindelse med treningssamlinger. Og vi har ei egen topp moderne hytte til trenerne, sier Oftedal smilende. (Begge foto: Ole annar Krogh)

lene på Verket skole var det ikke
dusj, det blir det nå.
– Nå kan folk trene på morgenen, ta en dusj og så gå rett på
jobb, foreslår Hilde B. Tuvan.
Og fra å holde åpent seks måneder i året, vil Folldal Friskliv
være åpent hele året. Sist men
ikke minst, en nøkkelkortløsning
gjør at folk kan trene når de vil,
fra tidlig om morgenen til sent på
kvelden.

MÅLBEDRIFTENE I 2013:
- Ved utgangen av 2013 har næringshagen 53 målbedrifter; 40 i Røros og 13 i Holtålen.
		 Dette er noe høyere enn fastsatt målsetting for året.
- Det ble inngått avtaler med 9 nye målbedrifter i 2013; 6 i Røros og 3 i Holtålen.
- 26 av våre målbedrifter hadde en økning i sine driftsinntekter fra 2011 til 2012.
		 (tallene for 2013 er ikke klare når årsrapporten skrives)
for åpning av Folldal Frisklivs nye
lokaler på industriområdet. Fram
til da er det treningsfri, men instruktørene og styret bruker likevel mye energi. Klargjøring,
vasking og flytting forbrenner
kalorier, og de trenger også hjelp
fra brukerne.
– Vi trenger hjelp torsdag 2. og
lørdag 4. januar, forteller Therese
Martinsen. Hun og de andre i styret håper at trofaste brukere og

TuRiD ODDløkken 974 09 016
turid@retten.no

HOPPENDE GLADE: Fra venstre kai enget, Hilde B. Tuvan, Therese Martinsen,
kristin nilsgård og Gina Budal er så glade at de ikke kan stå stille.

Innovasjonsmidler:
- I 2013 har næringshagen bidratt til at seks av våre målbedrifter har fått innvilget midler til utviklings		 arbeid hos Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag
- Næringshagen har i 2013 bistått to av målbedriftene våre med søknader om SkatteFUNN, begge
		 ble innvilget.
- Næringshagen har i 2013 hjulpet flere både målbedrifter og nyetablerere i kommunene med
		 søknader opp mot kommunale og interkommunale næringsfond.
- Næringshagen søkte på vegne av seks av de store arrangementene i Røros kommune om midler fra 		
		 Kulturdepartementet til videreutvikling mellom kulturnæringer og reiseliv, og fikk innvilget
		 kr 150.000,-.
Samlet oversikt over næringshagens målbedrifter per 31.12.2013 på side 14 og 15.
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Rørosmuseet inviterer til en tidsreise i folkemusikken med utstillinga ”Her går det ti pols!”.

Annar Gjelten og Anders A. Sundt, ’Litj-Kalsen’ ca. 1940.
Foto: Rørosmuseets arkiv.

Det er Rørosregionens rike og levende folkemusikk- og dansetradisjoner som settes i fokus på utstillingen, som settes opp i anledning
Landskappleiken.
Utstillinga tar for seg en del av impulsene bergverksdrifta førte med seg til fjells - og til spell- og
dansetradisjonene som etterhvert har blitt kulturarv. Gjennom reisebeskrivelser, notenedteg-

påvirkningselementer i tradisjonsstoffet.
Utstillinga byr på et rikt fotomateriale og
utstillinga er i det hele tatt utpreget visuell.
Instrumenter som feler, bukkehorn g langleik
hører også med.
Utstillinga tar oss med fra i dag og tilbake til
1700-tallet, og presenterer materiale fra NorØasterdal i sør til Tydal og Holtålen i nord. Det
er museet og Folkemusikk-arkivet for Røros-.
området som står bak tidsreisen.

Samlokalisering av kreative
næringer vekker interesse
10

Nyheter

Onsdag 26. juni 2013

Søker etter helseog omsorgssjef

Tirsdag var kinosalen
velfylt med kunsthåndverkere, musikere,

Gode eksempler

designere, malere,
tekstforfattere og fotografer, kort og godt et
vidt spekter av kreative
rørosinger.

Ikke helt mainstream

Marit Skancke Langen

Agendaen var satt av Sigrid M. Jahnsen
i Rørosregionen Næringshage i håp
om å skape et utgangspunkt for en
drømmehus av kreative næringer.
Det gode oppmøtet på det åpne møtet i Storstuggu tirsdag ga signal om at
det absolutt er interesse for å starte et
mangfoldig samarbeid mellom alle de
kreative næringene som finnes her på
Røros.

Klynge av kreative næringer
Sigrid Jahnsen brukte ordet ”klynge” da hun ville beskrive hva hun ønsket i en ny samlokalisering av kreative næringer. Fra før av har vi både
Veksthuset, Havsjøveien næringspark,
Reiselivets hus og Rørosmat som ulike
eksempler på næringsklynger som
samler ulike bedrifter enten i en felles
samlokalisering eller med tanke på fel-

Mette Westlie fortalte om Hernetikken næringshage i Vadsø til en lydhørt
publikum i kinosalen.
les utvikling og vekst. Hvorfor kan ikke
de kreative næringene skape et lignende drømmehus?, spurte Jahnsen.

Vidt spekter
De kreative næringene representerer et vidt spekter av kunstnere som
uttrykker seg på ulik måte; designere,
fotografer, kunsthåndverkere, billedkunstnere, webdesignere, illustratører, tekstforfattere, komponister og
musikere, dukkemakere, arkitekter,
filmprodusenter og enda mange flere.
Det er bevist at næringsklynger skaper
høyere sysselsetting, flere nystartede
bedrifter, større økonomisk vekst, bedre produktivitet og høyere lønn.

Ypperlig utgangspunkt
Røros har et ypperlig utgangspunkt
for ei blomstrende kunsthåndverksnæring, men det er et stykke dit i dag. Det
er ikke enkelt å overleve alene, men
ved å samle ulike kreative næringer
under ett tak, kan man skape et levende og dynamisk sted som skaper
synergier som økt synlighet, lønnsomhet, verdiskaping og arbeidsplasser.
Det vil gi aktørene økt inspirasjon, et
bedre arbeidsmiljø og økt samarbeid.
Jahnsen gjentok budskapet om at i
stedet for å kjempe om kakestykkene,
kan vi bake ei større kake som alle kan
få en stor nok bit av.

St. Hans-moro i Brekken

Fjell-Ljom 20. juni 2013
I helga er det stor St.
Hans-moro i Brekken.
Programmet starter i kveld
og går fram til og med søndag, og inneholder garantert noe for en hver smak.
Arrangøren håper på god
oppslutning og fint vær.
roaLd MøLLer

TYNSET: Tynset kommune

har utlyst strategisk lederstilling

som helse- og omsorgssjef etter
Mette Westlie fra Hermetikken
Mary Anne Bakos takket ja til
Næringshage i Vadsø og Svenn
jobben som direktør ved Røros
rehabilitering.
Kommunen ønFrøseth fra Tindved Kulturhage
i
sker en leder som tar ansvar for
Verdal ga salen to glimrende eksemå realisere kommunens planer
og visjoner for videreutvikling
pler på hvordan samarbeid mellom
av tjenestetilbudet i helse- og
kreative næringer blomstrer når
de
omsorgssektoren.
I utlysningskommer sammen.
teksten heter det blant annet:

noen nye innslag vil komme til å foregå
både i og utafor selve bygden, forteller ildsjelene Torgrim Torpet og Jan
Helge Tronsaune. I kveld er det felles
Krokstavtur til båthuset ved Bolagen.
Der er det kaffeservering og det som
er nytt av året, er at det i denne forbindelse blir det anledning til fiske med
stang i Bolagen.
Første post i morgen er Notdragning
ved Haugatjønna etterfulgt av bygdakveld i lokalet med blant andre Tone
Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen.
I resturanten der får puplikum kjøpt sikburger og rabarbrasuppe. Lørdag skal
det hele foregå på Kokkvollen. Først
blir det lagskyting på skytterbanen

som overføres på storskjerm, og senere på dagen samles alle på ”Bommen”
til stort St. Hansbål. Søndag åpnes
programmet med diverse aktiviteter i
Borgosen, hvor det blir rundflygning,
ridning og matsalg. Senere på dagen
blir det historisk vandring på ”Bua”
i Brekken ved Anders Sakrisvoll. Og
programmet for helga avsluttes med
konsert i Brekken kirke, og der opptrer mellom andre Aursund Barnekor.
–Takket være at folket stiller opp
har vi ingen vansker med å gjennomføre et så omfattende program, avslutter Torgrim Torpet og Jan Helge
Tronsaune (bildet).

- Romslighet, mot og humør
er Tynset kommunes verdier.
Dette skal prege både organisa-

sjonen og våre ledere. Den rette
Hermetikken Næringshage startet
må ha faglig tyngde
med et håpløst utgangspunkt, menkandidaten
med
og
gode kommunikasjonsevner.
tre energiske unge damer. En gammel
Vi ønsker oss leveringsdyktige,
handlekraftige
søkere med innhermetikkfabrikk ble rustet opp for
14
sikt i sektoren og som evner å
millioner kroner med støtte fra lokalt
motivere sine omgivelser.
Søknadsfristen blir kunnnæringsliv, Innovasjon Norge, statlige
gjort i august/september.
midler og ikke minst en stor mengde
frivillig dugnadsinnsats. Ideen til de tre
ildsjelene i 2001 var ”Ringer i vann”,
mer motiverende
at gode ideer, initiativ og innsatsungdomsskole
ville
skape ringvirkninger og smitte over på
lokalbefolkningen. Det var avgjørende
å tørre nytt, være åpen, uredd og ikke
helt mainstream. Det er rådene hun
også ga alle de fremmøtte denne ettermiddagen.

3100 kreativt hus
Svenn
Frøseth
fra
Tindved
Kulturhage har skapt et kreativt rom
på 3100 kvm med undervisningsrom,
musikkrom, øvingssaler, kontorer, restaurant og storsal. Her jobber de kreative bedriftene tett i tett. Dessuten har
de en egen avdeling i Filmfabrikken.
Kristin halvorDe to småbyene viser at man Kunnskapsminister
slett
sen.
ikke trenger å være plassert på i eller
i nærheten av en storby for å skape
50 utvalgte skoleledere skal fra
vekst av kreative næringer. Den1.skajanuar 2014 være på plass over
hele landet for å styrke arbeidet
pes i distriktene!
med å gjøre ungdomsskolen

mer praktisk og motiverende.
Alle lærere i ungdomsskolen
skal få tilbud om etterutdanning.
– Vi vet at motivasjonen til
elevene synker fra femte trinn
på barneskolen og er på sitt aller
laveste på 10. trinn i ungdomsskolen. Vi er nå i gang med en
storstilt satsing på ungdomstrinnet der målet er å gjøre
undervisningen på ungdomsskolen mer praktisk, relevant og
variert, sier kunnskapsminister
Kristin Halvorsen.
For å følge opp den store satsingen på ungdomstrinnet får
alle fylker nå egne utviklingsveiledere som skal styrke arbeidet med å gjøre ungdomsskolen
mer praktisk og variert. Regjeringen har bevilget 50 millioner
kroner til «utviklingsveiledere»
for ungdomstrinnet. Fra januar
2014 skal de 50 utvalgte skolelederne være på plass for å ta
fatt på oppgaven med å gjøre
ungdomsskolen mer motiverende for elevene. Dette er en
oppfølging av stortingsmeldingen «Motivasjon – Mestring –
Muligheter» som regjeringen la
fram i 2011.

Ønsker seg et miljØ: - det å få til en tradisjon med å skape et miljø og møtes jevnlig hadde vært fint, sier Robin Schellenberg, som til daglig driver Potteriet. han var tilstede på møtet tirsdag, og ble inspirert. (Foto: Linda herud Boothman)

Økt status til
kreative næringer
Rørosregionen Næringshage inviterte tirsdag til
det de håper blir første
steg på veien mot en
felles samling av kreative næringer i regionen.
utdannet glassblåser, men driver
til vanlig Potteriet Røros. Han
ser mange fordeler ved en samlokalisering av kreative næringer,
både kompetansemessig og sosialt.
– Vi kan nyte veldig godt av
hverandre, kanskje for eksempel
gjennom felles markedsføring. Å
skape et miljø der man også kan
treffes sosialt, ser jeg på som bare
positivt, sier han.

for kulturnæringer i Vadsø, og
Svenn Frøseth fra Tindved kulturhage i Verdal.
I Vadsø var hele byen med på
dugnaden i å få dette opp og gå,
og selv om de var truet av konkurs underveis, er samholdet nå
sterkere, og lokalsamfunnet har
oppdaget dyktige aktører de ikke
visste om.
– Ny kunnskap og motivasjon
gir store verdier i et lokalsamfunn, sa Mette Westlie.
Tindved ville ikke gjøre feil
andre hadde gjort før dem, og
reiste til nettopp Vadsø for å lære.
– Vi brukte samlokalisering
som innovasjonsstrategi, og satset langsiktig og trygt. Man er
avhengig av noen som tør, og
noen som kan dra det, sa Svenn
Frøseth.

En drøm

Lokalt engasjement

RØROS: Robin Schellenberg er

Sigrid Jansen, daglig leder i næringshagen, viste til undersøkelser som viser at næringsklynger
generelt gir høyere sysselsetting,
økonomisk vekst, bedre produktivitet og høyere lønn for de som
er der. Det blir også startet flere
bedrifter.
Hun stilte spørsmål om dette
skulle være et nytt hus, et allerede
eksisterende hus, eller et innarbeidet miljø hvor de som er med
arbeider fra sine verksted eller
kontorer spredt utover.
– Jeg ønsker meg Røros som
et dynamisk og levende sted for
skapende mennesker, utøvere og
gründere innen kreative næringer som kan leve av det, sa Sigrid
Jansen.

– Utvikling av næringslivet for
yngre og voksne mennesker på
Røros er veldig viktig. Vi må
samle krefter og få tilflytning hit,
og da er det viktig å tenke nytt.
Kommunen følger opp som godt
vi kan med de midlene vi har, sa
Bjørn Salvesen, som var ganske
alene som representant for politikere.
– Det er DERE som må ville
dette, sa Sigrid Jansen til salen,
hvor 69 hadde møtt, mange av de
aktuelle i en slik samlokalisering.
Jansen var godt fornøyd med
oppmøtet.
– Det er veldig viktig at næringa selv var tilstede, og det er
mange, klare ressurspersoner
som har meldt seg og vil være
med videre.
En arbeidsgruppe til forprosjektet er nå nedsatt, og vil møtes
så snart som mulig. I følge Sigrid
Jansen er dette en solid blan-

lære av hverandre: Sigrid Jansen
(f.v.) i Rørosregionen næringshage
sammen med mette Westlie fra hermetikken næringshage og senter for
kulturnæring i Vadsø, og Svenn Frøseth fra tindved kulturhage i Verdal.

ding av aktører fra ulike kerative
næringer. Det er også søkt om
midler fra det interkommunale
næringsfondet og Rørosbanken
til forprosjektet.
– Vi søkte om 50.000 fra banken, og fikk 100.000 fordi de synes arbeidet er så viktig. Sammen
med 100.000 fra interkommunalt
næringsfond er det mulig å gjøre
en ordentlig jobb med forprosjektet, sier Jansen.

Arbeidets Rett 26. juni 2013

LiNda BoothmaN 400 60 276
linda@retten.no

OMRÅDE 3:
Samlokalisering av kreative og kulturbaserte næringer

- Vi gjentar suksessen fra i fjor og inviterer brekkinger og andre til feiring
av St. Hans. Programmet som også har

Lære av andre

Med seg på møtet hadde Sigrid
Jansen Mette Westlie, fra Hermetikken næringshage og senter

Fakta
Arbeidsgruppa til forprosjektet for samlokalisering
av kreative næringer vil bestå av:
Sigrid M. Jansen, prosjektleder,
Carina
Trulssen,kunsthistoriker/
kunstformidler, Svein Arne
Aspås,mediedesigner, Christel Moen,keramiker, Robin
Schellenberg,glassblåser,
Hege Ødegård, arkitekt,
Lars Geithe, webutvikler, Lindsay WinfieldChislett,musiker,
Lars
Inge Sevatdal,lydteknikker,
Chris Svendsen,keramiker,
Svein Eggan,fotograf, Linda
Wintervold, Animasjonshuset, Atle Auran, lærer, Anne
Nørbech, Ørjan Lønningen, designer, Ane Linn
Haagaas, kultursekretær og
kommunens representant.

Det satses på de kreative og kulturbaserte næringer både i norsk og europeisk sammenheng. I 2013
ble det f.eks. lagt fram en egen Stortingsmelding om kreative næringer, og stadig flere peker bla. på at
de kreative næringene er drivende i innovasjonsprosesser også i andre næringer. Røros har tradisjonelt
hatt et sterkt miljø både innen kreative yrker som design og fotografi, og innen mer kunstnerisk rettet
virksomhet særlig med mange lokale kunsthåndverkere. Røros har også et stort arrangementsmiljø og
de store kulturarrangementene i kommunen er helt sentrale i forhold til reiselivsnæringen.
Flere aktører innen kreative og kulturbaserte næringer på Røros kontaktet næringshagen direkte i
2012 og spurt om det var mulig å gjøre noe for de kreative næringene på Røros. Næringshagen har
derfor gjennom sitt nettverk i Næringshagene i Norge i løpet av 2012 og 2013 brukt tid på å undersøke
hvordan tilsvarende arbeid er gjort andre steder i Norge
15. februar inviterte RNH til et møte om samlokalisering av kreative næringer på Røros. Tilstede på
møtet var: representanter for Sør-Trøndelag fylkeskommune, Røros kommune, RørosBanken, Gjøsvika
Invest, SIVA. Deltakerne på møtet var samstemt positive til ideén om en slik samlokalisering, og oppfordret næringshagen til å arbeide videre med dette.
18. juni inviterte RNH til et åpent møte i kinosalen på Røros om en mulig samlokalisering av kreative
næringer. 70 personer deltok på møtet hvor de fleste er utøvere innen en kreativ næring. Men også
STFK, Innovasjon Norge, SIVA, VRI Trøndelag, RørosBanken, Røros kommune og Røros Vekst as var
tilstede. Innledere på møtet var fra Hermetikken Næringshage i Vadsø, Tindved Kulturhage i Verdal og
Rørosregionen Næringshage. I etterkant av møtet meldte over 15 personer seg som interesserte i å
arbeide videre med et prosjekt for samlokalisering av kreative næringer.
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Arbeidet med en samlokalisering av kreative og kulturbaserte næringer fikk høsten 2013 innvilget
midler til et forprosjekt gjennom Interkommunalt Næringsfond for Røros og Holtålen og RørosBankens Næringsfond. Forprosjektet startet opp for fullt høsten 2013, og vil pågå utover i 2014.
Som en del av dette arbeidet vil næringshagen i 2014 ha en ekstra fokus på arbeidet med kreative og
kulturbaserte næringer.

OMRÅDE 4:
Kobling og nettverk
Rørosregionen Næringshage skal være en aktiv koblingsaktør som kobler bedriftene opp mot relevante støttespillere / kompetanse-leverandører/ ”hjelpere” til enhver tid. Dette kan være bedrifter, kunder, forskningsmiljø, investeringsmiljø, fagmiljø samt offentlig virkemiddelapparat. Næringshagen skal initiere til nettverksbygging gjennom å også legge til rette for og delta på møteplasser for næringslivet i regionen.
Næringshagen skal arbeide aktivt for at alle bedriftene i næringshagemiljøet skal føle seg som en del av
et nettverk og et fellesskap. Det gjøres bl.a. gjennom deling av informasjon, profilering av bedriftene på
næringshagens nettside og facebook-side, oppføling og kobling.
Vi er en aktiv del av SIVAs kompetanse- og innovasjonsnettverk og deltar aktivt på samlinger i SIVA-Nett.
Foreningen Næringshagene i Norge og samspillet og erfaringsutvekslingen mellom daglige ledere i næringshagene i hele Norge er også et av de helt sentrale nettverkene våre. De nasjonale nettverkene næringshagen er en del av er avgjørende for å kunne spille en god rolle lokalt. I 2013 deltok daglig leder i RNH i
studiet i Innovasjonsledelse i regi av BI og SIVA. Denne type kompetansepåfyll og utveksling av erfaringer
næringshagene i mellom, gjør alle næringshagene bedre og styrker de lokale miljøene.
Næringshagen har levnlig og tett kontakt med næringsarbeidere og utviklingsteam i Holtålen kommune, og
arbeider tett med kommunen i mange sammenhenger. I strategisk næringsplan for Røros kommune er næringshagen pekt på som en sentral samarbeidspartner innenfor flere områder. Næringshagen har forpliktet
seg til å levere løpende i tråd med de strategiene og tiltakene som er beskrevet i kommunens næringsplan.
Næringshagen er medlem i Destinasjon Røros, og deltar på Destinasjon Røros´ frokostmøter så langt det lar
seg gjøre.

SENTRALE AKTØRER I NETTVERKET VÅRT I 2013:
- SIVA
- Sør-Trøndelag fylkeskommune
- Røros kommune, næringsetaten
- Holtålen kommune, næringsetaten
- Foreningen Næringshagene i Norge
- Innovasjon Norge Sør-Trøndelag
- Norges Forskningsråd, avdeling Midt-Norge
- VRI Trøndelag

- SINTEF
- NTNU
- Regionrådet i Fjellregionen
- Leiv Eirksson Nyskaping as
- Hedmark Kunnskapspark
- Destinasjon Røros
- Programmet: VEKST i Fjellergionen
- Røros videregående skole og Røros Ressurs
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OMRÅDE5:
Profilering og synliggjøring
Det er viktig for næringshagen å synliggjøre både de aktivitetene som foregår i næringshagen og den
kompetansen bedriftene kan få tilgang til gjennom næringshagen. Dette gjøres bl.a. gjennom bruk av
egne nettsider og facebook-profil, annonsering i lokal presse og på digitale flater, e-post, både trykte og
digitale DM, redaksjonell omtale og oppfordring til våre nære samarbeidspartnere om å spre informasjon i sine nettverk.
DIGITALE FLATER:
- Nettstedet www.roroshagen.no oppdateres og holdes ved like kontinuerlig. Nyheter,
		 påmelding til arrangement, profilering av næringshagebedrifter og andre samarbeidspartnere er 		
		 viktige verktøy for å holde nettstedet levende og interessant.
- RNH bruker Facebook som en sentral kanal for å fortelle om løpende aktiviteter, løfte fram og 		
		 markedsføre næringshagebedriftene, informere om kurs og møter og øke trafikken inn på egne 		
		 nettsider. Målet er at facebooksidene våre skal framstå som interessant og nyttig å følge for de som 		
		 er opptatt av lokal næringsutvikling og muligheter for bedriftene i regionen.
- I løpet av 2013 steg antall liker-klikk på næringshagens Facebookside fra 380 til 610. Det er litt flere
		 kvinner enn menn som følger RNH på facebook og hovedaldersgruppa er mellom 35 og 54 år.

FRAMHEVE MÅLBEDIFTENE:
Næringshagen arbeider målbevisst for å løfte fram målbedriftene. Næringshagens suksess kan måles
i den suksessen bedriftene i nettverket har. Det å synliggjøre resultater og aktivitet i målbedriftene er
derfor en viktig del av næringshagens eget profilbyggende arbeid
Synliggjøring av nettverket:
Gjennom deltakelse i Næringshageprogrammet, medlemskap i Næringshagene i Norge, arbeid med
Kvinnovasjon, ledelse av Scandinavian Heartland er næringshagen pålagt å også forholde seg til andre
profilprogram enn sitt eget. RNH ønsker å lever opp til dette, og i tillegg være rause på hvem vi profilerer sammen med oss selv.
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– Kjærkommen
kompetanse

– Vi blir lett utrygge på en del områder, og da er
det godt å ha næringshagen som en god faglig
støtte, sier Olve Morken, avdelingsleder for
næring og kultur i Holtålen kommune.
Næringshagen utfører førstelinjetjeneste for
de som er i oppstartsfasen av sin egen bedrift i
Holtålen, og oppfølging av medlemsbedriftene,
i tillegg til at kommunen kjøper tjenester i ulike
sammenhenger. De har blant annet utarbeidet utviklingsplanen for Ålen skisenter.
Morken fremhever også viktigheten av nettverket
næringshagen skaper for bedriftene, og de fagli-

Tekst og foto: Linda C. Herud

– Vi i kommunen som jobber med nærings-utvikling, blir litt generalister. Kommunen er liten,
og vi jobber med så mye at vi ikke har mulighet
til å bli eksperter på næring.

OLVE MORKEN næring og kultur, Holtålen kommune

ge frokostmøtene han mener helt klart gagner
næringslivet.
– Det som kommunen legger inn av penger
i næringshagen er en veldig god investering i
næringsutvikling. De sitter med god og solid
kompetanse som har stor betydning for oss og
næringslivet i Holtålen, sier han.

Norges Vels Sølvmedalje til Ingulf Galåen
Ingulf Galåen ble tildelt gründerprisen Norges Vels Sølvmedalje for 2013. I begrunnelsen het det bl.a. at
“Den fremtidsrettede og nyskapende entusiasten får prisen for å ha tenkt nytt og innovativt, og gjennom sitt
arbeid ha bidratt til verdiskaping for lokalmatprodusenter og skapt nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet.”
Medaljen som tildeles personer som har gjort en innsats i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.
Nyheter

Onsdag 24. april 2013

13

Gründerpris til
Ingulf Galåen
I kveld, mandag, ble
Ingulf Galåen tildelt
gründerprisen Norges
Vels Sølvmedalje.

Om Ingulf Galåen

RøRos: Ingulf Galåen blir
beskrevet som en fremtidsrettet og nyskapende entusiast, og
får prisen for å ha tenkt nytt og
innovativt. Ingolf har gjennom
sitt arbeid bidratt til verdiskaping for lokalmatprodusenter og
skapt nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet.
– Ingulf Galåen har gjennom
en årrekke vært en fremtidsrettet
og nyskapende entusiast og ressursperson med hjerte for både
bygda si og kommunen som sådan. Han har vist en innsats, en
innovasjonsevne, en kreativitet
og et pågangsmot som vekker
oppmerksomhet og beundring.
Han er en lokal gründer av de
sjeldne, og en mann Rørossamfunnet har mye å takke for, sier
forslagsstiller Sigrid M. Jansen,
daglig leder i Rørosregionen
Næringshage.

en engasjert ressurs

Grundig overrasket: Ingulf Galåen ble en smule overrasket da hemmeligheten ble avslørt. Medaljen ble overrakt av
preses Per-Anders Folladal i Det Kongelige Selskap for Norges
Vel under et arrangement i regi av RørosBanken og næringshagen. Foto: Nea Radio

Norges Vels Sølvmedalje er etablert for å gi honnør til nyskaping, igangsetting og utvikling,
og tildeles personer som i tråd
med Norges Vels misjon om livskraftige lokalsamfunn, har gjort
en innsats i eget lokalsamfunn,
organisasjon eller bedrift.
Ingulf Galåen har bidratt til
økte arbeidsplasser både på egen
gård og for lokalmatprodusen-

SØLVMEDALJE: Per-Anders Folestad i Det Kongelige Selskap for Norges Vel delte ut Norges Vels Sølvmedalje til Ingulf
Galåen.Det var Sigrid M. Jansen i rørosregionen Næringshage som hadde foreslått galåen som kandidat for sølvmedaljen.
Foto: Hilde Porsanger

tene. Han har i mange år vært
styreleder og en sentral drivkraft
i Rørosmat.
Galåvolden Gård er en ledende produsent av gårdsmat med
mange og varierte produkter.
Driften av gården omfatter i dag
rundt sju årsverk.

Galåen har og engasjert seg
og vært en avgjørende ressurs i
arbeidet med barnehage, idrettshall og en ny næringspark.

Mønster for nyskaping

– I sølvmedaljens statutter legges det vekt på innovasjon og

næringsutvikling, og Galåens
innsats står som mønster for annen nyskaping, sier preses PerAnders Folladal i Det Kongelige
Selskap for Norges Vel.
HILDe POrSANGer
hilde@retten.no

Mat fra Galåvolden
Ingulf Galåen trodde han
skulle på seminar om Livskraftige lokalsamfunn. At
han skulle motta Norges Vels
Sølvmedalje hadde han ingen
mistanke om.
RøRos: – Dette var veldig over-

raskende. Jeg trodde jeg skulle på

foredrag. Jeg har jo sett det mange ganger at ting avhenger av at
noen engasjerer seg. Jeg er kanskje en sånn person som blir litt
gira og engasjert. Jeg er så heldig
å ha Gunn som har oversikten
over alt hjemme, sa en veldig
overrasket Ingulf Galåen da han
mottok prisen.

Drar i samme retning

Arbeidets Rett 24. april 2013
LEMSEBAKING: Astrid Tronsmoen i
Bergstadens teaterlag viser hvordan
man kan bake lemse dersom man har
brukt kjevla til å banke gubben med
under martna’n.
FOTO: Hilde Porsanger

Ingulf er en engasjert mann som
ikke er redd for å dele suksessen
med andre.
– Gunn er en utløsende faktor
til at det ble gårdsmat og foredling, mens Hilde Bergebakken
og Mikael Forselius har vært
veldig gode på å fronte lokalmat
i turistsammenheng. Sigrid Jansen på Næringshagen og Kjetil
Reinskou i kommunen ser verdien i det vi gjør og er en fryd
å samarbeide med, sier prisvinneren, som er glad han har så
mange som drar i samme retning
som han.

Festmåltid fra Galåvolden

Etter prisutdelingen som fant
sted på Røros Hotell, flyttet hele
forsamlingen seg bort til restau-

LOKALMAT: Hesten er flådd og blir til pølse sammen med en rekke andre mer
enn tvilsomme ingredienser i Astrid Tronsmoens forestilling om lokalmat i
gamle dager.
Foto: Hilde Porsanger

ranten for å nyte en bedre festmiddag. Hotellsjef Mikael Forselius hadde gjort sitt for å hedre
hovedpersonen med å bruke
produkter fra Galåvolden Gård
i mest mulig av menyen.
Forretten var en ovnsbakt rett
med hønsefilet og ost fra gården.
Hovedretten besto av ytrefilet av
okse og eggeplommer i sausen,
og i desserten som var kald multebærsuppe med is, kom isen fra
gården.
I pausen mellom for- og
hovedretten dukket plutselig Astrid Tronsmoen fra Bergstaden
teaterlag opp og underholdt med

en forestilling om lokalmat før i
tiden. Mulig det var flere av gjestene som var glade for at hennes
retter ikke sto på menyen denne
kvelden.
Ola Eggen og Einar Aasen
gratulerte prismottakeren med
en velfortjent pris.
HILDe POrSANGer
hilde@retten.no

Ingulf Galåen er født i 1954, vokst
opp i bygda Galåen i Røros kommune.
Han overtok gården etter sine
foreldre og er i dag 9. generasjon
på gården siden oppstart i 1721.
Da Ingulf overtok gården begynte han å se seg om etter flere
bein å stå på, og er i dag en av
de største og best innarbeidede
eggprodusentene i landsdelen.
Gården er mer enn levedyktig og
gir arbeid til mange, heter det begrunnelsen for prisen.
Galåen satser mye på kortreist
og lokalprodusert mat, og har i
dag en omfattende produksjon av
egne kjøttprodukter, kaker og is,
alt basert på råvarer fra egen gård.
- Han forstod tidlig behovet
for markedsføring, slag og nytenking. Siden 90-tallet har han vært
sentral i å bygge opp det som i
dag er Rørosmat AS, som teller
28 medlemmer fra Tydal i nord
til Atna i sør. Rørosmat er en av
Norges sterkeste merkevarer
innen lokalprodusert mat.
Bonden er samfunnsengasjert
og har vært styremedlem (19851991) og styreleder (1991-2011)
i Røros Tomteselskap AS. Styreleder for entreprenørselskapet
Johan Kjellmark AS (2005-2009).
Som styreleder i Røroshallen Eiendom AS og senere Verket Røros AS spilte han en viktig rolle
for å få realisert drømmen om
en ny og stor idrettshall i Røros
kommune.
Han har og hatt en finger med
i arbeidet med å få realisert et nytt
industriområde i kommunen. I
vinter flyttet Rørosmat og Tamnes Transport inn i nye lokaler i
nye Havsjøveien Næringspark.
Han er leder for Havsjøveien
Næringspark AS.
Ingulf er styreleder for den
private barnehagen i Galåen. Han
sitter i styret for næringsfondet
for RørosBanken, og i styret for
Rørosmeieriet.
Det sies at når Ingulf Galåen
engasjerer seg i et prosjekt eller
en bedrift, så er det med grundighet og personlig innsats som
avtvinger stor respekt. Hans
langsiktighet, økonomiske forståelse, nøkternhet og stayerevne er
koblet med en god porsjon optimisme og visjoner.
Han har hatt politiske verv og
har markert seg som en ihuga
bygdeutvikler med forkjærlighet
til grenda Galåen der han har
lagt ned en uvurderlig innsats for
samfunnshus, barnehage og tomteområder i bygda.
Utdrag av begrunnelsen for pristildelingen.
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ETABLERveiledning
OG FØRSTELINJETJENESTE
Som en del av RNHs visjon og overordna mål er det fornuftig at næringshagen også driver veiledning og
hjelp for gründere og nyetablerte. RNH skal være det naturlige stedet å henvende seg til for alle med en
bedrifts- eller forretningsidé. Dette gjør det enklere og mer oversiktelig for gründerne selv.
Det er et mål at næringshagens arbeid skal bidra til å gjøre stegene mellom de ulike delene av “virkemiddelapparatet” enklere, og at mennesker med lyst og ambisjoner om å bidra til næringsutvikling skal kunne
forholde seg til én hovedkanal inn til “verktøykassen” av gode hjelpere og muligheter for kompetanse- og
finansiering. De ansatte i næringshagen har et godt utgangspunkt for å kunne hjelpe gründerne ikke bare
med konkrete bedriftsutfordringer, men også med å koble de opp mot andre relevante kompetansemiljø og
nettverk. For næringshagens egen del gir kontakten med gründerne en viktig nærhet til “pulsen” i næringstilveksten i kommunene.
Næringshagens rolle som en aktør som både arbeider med gründere og med etablert næringsliv vil være
hensiktsmessig både for bedriftene, for næringsutviklingen i kommunene, og for næringshagen selv.
Førstelinjetjeneste:
m
RNH leverer førstelinjetjeneste for næringsutvikling i Holtålen og Røros.
Denne tjenesten inngår ikke som en del av de definerte oppgavene i Det nasjonale Næringshage-		
programmet, og er derfor finansiert av kommunene selv.
m
Tjenesten medfører at alle med en forretningsidé eller som vurderer å starte opp egen næringsvirksomhet i en av disse kommunene skal tilbys kostnadsfri veiledning i inntil fire timer fordelt på
maksimalt to besøk. Det samme tilbudet gjelder også for utviklings- og nyskapingsprosjekt knoppskyting - med utgangspunkt i en eksisterende virksomhet.
m
Dette tilbudet skal være et såkalt “lavterskel” tilbud hvor “alle” har tilgang og hvor tiden fra man 		
kontakter næringshagen til man får første samtale skal være kort.
m
Tema for veiledningen kan for eksempel være:
		 - Vurdering av forretningsidé
		 - Vurdering av markeder og målgrupper
		 - Valg av selskapsform og registrering av virksomheten
		 - Formaliteter og lovmessige krav
		 - Råd ved søknad til kommunale / interkommunale næringsfond, eller midler hos In. Norge
		 - Utvikling av forretningsplan
		 - Vurdering av kompetansebehov, og kobling opp mot andre aktører
Etablerertorg på nett:
m
Nettsidene til næringshagen inneholder også et ETABLERERTORG. Her skal gründere 			
og nyetablerte finne mye og utfyllende hjelp. Etablerertoget oppdateres jevnlig, og informasjonen
her brukes også aktivt i samtaler med bedriftene gjennom førstelinjetjenesten. Disse sidene skal 		
være den naturlige innfallsporten for nyetablerere i våre kommuner, og også de sidene
kommunene selv linker videre til.
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MASS CUSTOMIZATION

MASSEPRODUSERT

SKREDDERSØM
WORKSHOP MED

JOSEPH PINE

RØROS, 28. - 29. NOV. 2013
RØROS HOTELL / STORSTUGGU

Er det mulig å være både effektiv og fleksibel? De som lykkes med masseprodusert skreddersøm mener akkurat det. SINTEF Teknologi og Samfunn
og Rørosregionen Næringshage inviterer nå til heldags WORKSHOP: MASS
CUSTOMIZATION - Masseprodusert Skreddersøm.
Mange norske vareprodusenter har merket økende internasjonal konkurranse senere år. Både på
eksport- og hjemmemarkedet. Samtidig har vi eksempler på bedrifter som gjør det godt. Det er
flere grunner til dette, og en av dem er utvilsomt forretningsstrategien Masseprodusert Skreddersøm – kombinasjonen av effektiv produksjon og kundetilpassede produkter.
På Røros samarbeider fire bedrifter i prosjektet ARMS - Arena for Masseprodusert Skreddersøm.
Bedriftene Røros Bruk as, Røros Metall as, RørosProdukter as og SB Seating arbeider målrettet for
økt lønnsomhet og fleksibilitet inn i en strømlinjeformet produksjon. Prosjektet støttes av Norges
Forskningsråd.
MØT JOSEP PINE!
Den fremste talsmann for “mass customization” i verden er
Joseph B. Pine II, USA. Pine er gjesteforeleser på en rekke
universiteter verden over, har snakket til World Economic Forum
og står bak boken «The Experience Economy» som er kåret til en
av de 100 beste businessbøkene gjennom tidene.
28. november kommer Pine til Røros for å holde en WORKSHOP!
Her kan du møte Joseph Pine og hans unike kompetanse. Vi
inviterer deg også til å bli bedre kjent med prosjektet ARMS og
Røros som en framtidig arena for masseprodusert
skreddersøm.

INDUSTRIKONFERANSE: Workshop med Joseph Pine
på Røros i november 2013

ARMS: ARENA FOR
MASSEPRODUSERT SKREDDERSØM
Mange norske vareprodusenter merker økende internasjonal konkurranse både på eksport- og hjemmemarkedet. Samtidig
har vi eksempler på bedrifter som gjør det godt. Det er flere grunner til dette, og én av dem er utvilsomt forretningsstrategien
Masseprodusert Skreddersøm – kombinasjonen av effektiv produksjon og kundetilpassede produkter.

“

På Røros samarbeider fire bedrifter i prosjektet ARMS - Arena for Masseprodusert Skreddersøm. ARMS står for Arena for
Masseprodusert Skreddersøm, og er et treårig prosjekt i regi av SINTEF Teknologi og samfunn. Bedriftene Røros Bruk as,
Røros Metall as, RørosProdukter as og Scandinavian Buisness Seating arbeider målrettet for økt lønnsomhet og fleksibilitet inn i en strømlinjeformet produksjon. Målsetningen er å lage fremtidens norske vareproduserende industri gjennom å
profesjonalisere evnen til å fremstille individuelt spesifiserte produkter til et stort antall kunder. Prosjektet støttes av Norges
Forskningsråd.

"Det tette samarbeidet med Rørosregionen
Næringshage er et stort pluss for forskningsprosjektet ARMS. Fra tidlig søknadsskriving,
med utvelgelse av bedriftspartnere, og nå midt
i prosjektgjennomføringen med involvering
og styring av kompetansemiljøer på Røros, har
næringshagen vært sentral.
Miljøet har vært uunnværlig i forbindelse med
gjennomføringen av våre seminarer, som vi har
valgt å legge til Røros delvis på grunn av den støtten næringshagen gir før og under arrangementene. Dette skyldes ikke bare rollen næringshagen
naturlig har i regionen, eller den stedlige kunnskapen om næringsliv, bedriftsbesøk og lokale muligheter innen hoteller og spisesteder, men også
personlige egenskaper ved flere ansatte.
Vi har lært teamet til Sigrid godt å kjenne, og vet
at når de tar ansvar for en oppgave gjelder det

ned på minste detaljnivå. De bidrar ikke bare rent
teknisk og organisatorisk, men også innholdsmessig i form av foredrag og vertskap/ledelse.
Den iver og positivitet til å løse oppgaver og ta
nye skritt smitter over på oss rundt, og får dem til
å fremstå profesjonell.
Vi fra SINTEF håper Rørosregionen Næringshage kan videreføre noen av initiativene i prosjektet, utover prosjektets varighet. Dette gjelder
blant annet den internettbaserte "virtuelle arena"
vi sammen lager omkring temaet masseprodusert
skreddersøm, og som utover det faglige også skal
bidra til å sette Rørosindustrien på kartet. Vi ser
frem til videre samarbeid."
Lars Skjelstad
SINTEF Teknologi og samfunn
- prosjektleder for ARMS
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KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2013
Kvinnovasjon er SIVA sin satsing på kvinnelige gründere, og skal gi nettverk, kompetanse og inspirasjon
til å lykkes. Målet med Kvinnovasjon er å øke antall bedrifter etablert av kvinner. Kvinnovasjon i Fjellregionen startet under ledelse av Fjellregionen Næringshage på Tynset i 2009, og ble overtatt av Rørosregionen Næringshage fra og med 2012. Prosjektleder for Kvinnovasjon i Fjellregionen 2012 og 2013
har vært An-Magritt Wendelbo. Elin Viken vikarierte for henne de tre siste månedene av 2013.
Faglig samarbeidende miljø og styringsgruppe har bestått av personer fra Hedmark Kunnskapspark as,
Leiv Eiriksson Nyskaping as og Rørosregionen Næringshage as.

Basert på egne erfaringer fra 2012 og på SIVAs ønske om å “spisse satsningen gjennom å holde oppmerksomhet på den brede mobiliseringen av kvinnelige gründere, og arbeide med vekstbedrifter og
bedrifter som anses å ha planer om vekst.”, gjorde Kvinnovasjon i 2013 en enda tydeligere spissing mot
de bedriftene eller bedriftsideene som har reelle ambisjoner og muligheter til å lykkes som foretak.
Det ble satt en egenandel på kr. 2.500,- for å delta inn i prosjektet for å få en økt forpliktelse fra deltagerne.
Totalt ble 18 kvinner tatt opp i prosjektet fordelt på 16 prosjekt/ bedriftsideer/ bedrifter. Av disse var fire fra
Nord-Østerdalen i Hedmark og de øvrige fra Holtålen og Røros. Alle deltakerne i Kvinnovasjon har hatt tilbud
om oppfølging av en egen mentor gjennom hele året. Leiv Eriksson Nyskaping v/ Torstein Rønning har hatt
til sammen 6 bedrifter, Hedmark Kunnskapspark v/ Ole Christin Tilseth har hatt 4 bedrifter, mens Rørosregionen Næringshage har hatt til sammen 6 bedrifter fordelt på Sigrid M. Jansen og Elin Viken.
Evalueringer:
Ved evaluering av Kvinnovasjon 2013 svarte deltakerne bl.a.:
- Hvor stort faglig utbytte har du / dn bedrift hatt av deltagelsen i Kvinnovasjon?
Stort:
45,5 %
Svært stort: 45,5 %
- Hvor viktig er det nettverket du har blitt en del av gjennom Kvinnovasjon for deg og din bedrift?
Viktig:
54,5 %
Svært viktig: 27,3 %
- I hvor stor grad mener du Kvinnovasjon har bidratt til å utvikle din bedrift / forretningsidé?
Stor:
45,5 %
Svært stor: 27,3 %
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MONA STRØMMEVOLD: Røros Akupressur

– Uten Kvinnovasjon
hadde jeg ikke vært der jeg er i dag
– Jeg kunne ingenting om markedsføring, lover
og regler. Alt jeg hadde var litt praksis på hobbybasis hjemme, og Kvinnovasjon var til uvurderlig hjelp når jeg skulle satse, sier Mona Strømmevold.
Hun var ferdig utdannet akupressør i 2010, og
var med på Kvinnovasjon i 2011 og 2012. Strømmevold kan ikke få fullrost Kvinnovasjon og
næringshagen nok, og med nærheten til næringshagen i form av kontorer på Veksthuset, føler
hun seg trygg på at hun har en sparringspartner
som stiller opp når hun måtte trenge hjelp.
– En ting er det faglige påfyllet jeg har fått, men
det å vite at de er her, det å kunne ta en telefon og
få hjelp med en gang er helt fantastisk, sier hun.
Gjennom Kvinnovasjon mener Strømmevold
hun har brutt en del barrikader i seg selv, og at
eventuelle begrensninger for å få til det hun setter seg som mål kun ligger hos henne selv.
– Næringshagen er der med hjelp, man blir vist
fram, man blir pushet og man blir veldig glad for
det i etterkant når man tør mer.

Hun trekker også fram nettverket Kvinnovasjon
skaper som noe veldig positivt.
– Det var flott å treffe og bli kjent med andre
som står i det samme, for å utveksle erfaringer og
råd, og få kloke ord om hva man ikke bør gjøre.
Vi er så forskjellige og jobber med forskjellige
ting, men i bunnen er vi alle på søken etter det
samme og kan hjelpe hverandre. I Kvinnovasjon
er det ingen konkurrenter - alle hjelper hverandre
og løfter hverandre opp, og det er helt supert, sier
Strømmevold.
Mona Strømmevold fikk også tildelt mentortimer gjennom innovasjon Norge, noe hun syntes
var veldig verdifullt.
– Det ble så direkte inn på min sak og mine utfordringer, og sammen med Kvinnovasjon har
dette åpnet dører og gitt meg en trygghet i den
faglige kompetansen.

Tekst og foto: Linda C. Herud
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AKUPRESSUR
kan sammenliknes
med akupunktur, men
uten nåler.
Mona Strømmevold
jobber helhetlig med
kroppen, og bruker tid
med kunden for å finne
årsaken til smerter
eller andre problemer.
Ut fra det setter hun
opp behandlingspunkter på kroppen
som hun trykker på.
Hun behandler både
kroniske og akutte
smerter, som tennisalbuer, vond rygg eller
migrene, men mange
bruker også behandlingen hennes som
energipåfyll.

essence: Karoline Fæmundshytten og Tina Forselius

Essensen av en drøm
- Drømmeoppdraget?
- Det er nå bryllup, det.
Karoline Fæmundshytten (23) blir lett drømmende både i blikket og stemmen da spørsmålet
om det største oppdraget hun kan tenke seg
kommer, og det er ikke vanskelig å skjønne at det
kanskje ikke bare er jobboppdrag hun tenker på.
Venninnen Tina Forselius (28) har allerede ring
på fingeren, men stemmer i.
- Den dagen vi selger en pakkeløsning til bryllup,
med alt fra blomster og romdekor, til fotograf
og band, da har vi fått det til, og det er den store
drømmen, sier hun.
De to venninnene åpnet nylig sin butikk, Essence
Røros, i Bergstadens travleste handlegate, Kjerkgata. Men, Essence Røros er mye mer enn en butikk, og Karoline og Tina har brukt god tid på
forberedelsene til å skape sin egen arbeidsplass.
Nå tilbyr de planlegging og dekor av arrangementer, samt kaker og cupcakes.
- Det begynte med mitt enkeltmannsforetak,
Røros teknikk og dekor, der jeg hadde oppdrag
for kulturhuset Storstuggu, sier Karoline.
Etter fire år kom Tina inn i bildet med sine
bakekunnskaper, og ideen om å starte sammen
ble født.
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På veien til oppfyllelse av drømmen om egen
bedrift, har Tina og Karoline vært innom Røroregionen Næringshage mang en gang. De har vært
med på flere samlinger med ulike tema, og i et år
har de fulgt Kvinnovasjonsprogrammet.
- Uten Kvinnovasjon hadde vi nok ikke vært her
vi er i dag, sier Karoline.
- Vi hadde kanskje åpnet butikk, men hadde på
langt nær vært så forberedt, sier Tina.
I Kvinnovasjon har de opplevd å få god hjelp
akkurat på sitt eget ståsted, noe de føler gjør at
prosessen har gått fortere. De har skrevet tre forretningsplaner, forkastet den ene, de har gjort
de morsomme oppgavene først, for så å bli litt
presset til også å gjøre de nødvendige oppgavene,
og de har lært av andres erfaringer.
- Vi føler at vi har fått alt vi trenger, sier jentene
samstemt.
Gjennom andre samlinger i regi av næringshagen
har de også truffet aktører som er godt etablert
med en større krets enn de innad i Kvinnovasjon,
noe de ser på som utelukkende positivt.
- Næringshagen er en veldig viktig aktør for oss,
sier de.
Tekst og foto: Linda C. Herud
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Hjelp til gründerkvinner
Rørosregionen Næringshage as inviterer
alle kvinner i fjellregionen som vil starte egen
bedrift, eller som
trenger drahjelp i egen
bedrift, til å delta i
Kvinnovasjon 2013.

– Kvinnovasjon er SIVA sin
satsing på kvinnelige gründere.
Kvinnovasjon gir deg nettverk,
kompetanse og inspirasjon til å
lykkes. Kvinnovasjon i fjellregionen favner kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset,
Tolga, Os, Holtålen og Røros. I
2013 har vi plass til 15–20 sultne
gründere, forklarer hun.
Den som deltar i prosjektet
vil bli fulgt gjennom hele 2013
og får delta på faglige seminaMARIT ARNESEN
911 75 560 rer, samlinger og kurs.
marit.arnesen@ostlendingen.no
– Nytt i dette KvinnovasjonsKick off-møte er i «Veksthuset» prosjektet er at absolutt alle får
på Røros 14. januar,
individuell oppfølging. I tillegg
– Til Kvinnovasjon 2013 øn- får alle 15 timer bedriftsrådgivsker vi å rekruttere kvinner ning fra relevante kompetansesom ønsker å starte sin egen miljøer,
opplyser
hun.
bedrift, kvinner som har en idé Markedsføring, motivasjon og
om å utvikle et produkt eller en støtte til ta beslutninger samt
tjeneste og kvinner som driver å bli del av et nettverk med
bedrifter, men som har ambi- andre gründere, er også med i
sjoner om å vokse, opplyser An- programmet.
Magritt
Wendelbo,
prosjektleder og prosjektkoor- Kostnader
dinator ved Rørosregionen Hver deltaker må betale en
liten egenandel hvert halvår.
Næringshage as på Røros.
Beløpet dekker alle aktiviteter
Kvinnovasjon
samt mentortjenester til den
Ifølge Wendelbo er mange kan- enkelte.
skje usikre på hva Kvinnova– Søknad for å få være med
sjon er. Hun forklarer.
må sendes meg enten med brev

eller e-mail innen 20. januar,
understreker Wendelbo.
Søknaden må også inneholde en beskrivelse av forretningsideen
og
konkrete
utfordringer hver og en føler de
står overfor.
– Men er det noe noen lurer
på, er det bare å ringe meg,
oppfordrer Wendelbo.
Før jul gikk den tredje perioden for Kvinnovasjonsprosjektet ut.
– Rundt 50 kvinner har deltatt i prosjektet. Flere av disse
kommer på kick off-møtet på
mandag, understreker hun.
Da kan alle som ønsker å
høre om Kvinnovasjonsprosjektet, om du ønsker å delta
eller ikke, få muligheten til å
møte tidligere deltakere og
høre om deres erfaringer med
prosjektet. I 2011 deltok 23 bedrifter i regionen i Kvinnovasjonsprosjektet, som da var
lagt til Fjellregionen næringshage på Tynset og finansiert
med midler fra SIVA og Hedmark fylkeskommune. Da Fjellregionen
næringshage
ble
avviklet, ble Kvinnovasjonsprosjektet lagt til Rørosregionen Næringshage.

INVITERER: Nå drar Rørosregionen Næringshage ved An-Magritt
Wendelbo, i gang årets Kvinnovasjonsprosjekt, og inviterer kvinner i alle
aldre, fra Rendalen i sør til Røros i nord, som ønsker å starte egen
bedrift, trenger drahjelp i en eksisterende bedrift eller som går med en
FOTO: PRI VAT
framtidig gründer i magen, til møte på Røros 14. januar.

Østlendingen 8. januar 2013

FELLERSSAMLINGER I KVINNOVASJON I FJELLREGIONEN 2013:
m MARS: ÅPNINGSKVELD
- inspirasjonsforedrag ved Ann-Kristin Johansen, gründer og leder av Kvinnovasjon Trondheimsfjorden Rundt
- presentasjon av alle deltakere og involverte i kompetansemiljøet.
m APRIL: Forretningsplan og forretningsidé
- innledning ved Sigrid M. Jansen, Rørosregionen Næringshage
- arbeid med egne forretningsmodeller i grupper med mentorer
m MAI: PRESENTASJONER AV FORRETNINGSPLAN
- presentasjon av egne forretningsplaner for mentorer og plenum
m JUNI: JUS & SOMMERAVSLUTNING
- foredrag ved advokat Terje Gerhard Andersen, Advokatfirmaet Storeng, Beck og Due Lund DA
- aktiviteter og samling på Kverneng Gård med Rørosopplevelser as
m AUGUST: REKRUTTSKOLEN 2013
- 2-dagers samling i samarbeid med Kvinnovasjon Trondheimsfjorden Rundt
- faglige foredrag, nettverksbygging, utdeling av mentorstipend fra Innovasjon Norge, på Løvåsen Leir
m OKTOBER: BUDSJETTERING OG ØKONOMISTYRING
- foredrag ved Torstein Rønning, Leiv Eiriksson Nyskaping as
m DESEMBER: AVSLUTTNINGSKVELD
- samling med alle deltakere i Kvinnovasjon i Fjellregionen fra 2011-2013
- flere fagforedrag og bred erfaringsutveksling
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SCANDINAVIAN HEARTLAND
6

Nyheter

Fredag 25. oktober 2013

Får fradele seterhus på Sjursvollan i Molingdalen
Et enstemmig planutvalg
støttet forslaget fra Jon Viken
Sandnes om å tillate fradeling
av et seterhus i Molingdalen.

røros: Rådmannen gikk i innstillinga inn for at det ikke skulle
gis tillatelse, blant annet fordi
reindriftsnæringen har gått imot
i sin høringsuttalelse. De er redd
for større trafikk i et område som
brukes under parringstiden om
høsten.

ØSTLENDINGEN

NYHETER ● 19

TIRSDAG 9. APRIL 2013

Thoralf Rumswinkel driver naturbasert turisme for europeere fra Vingelen

Tilbyr eksotiske turer
Fjellregionen sitt prosjekt der
Gjennom sitt firma
er å øke antall aktiviteter
«Wilderness Life» har målet
og opplevelser i regionen og å
Thoralf Rumswinkel skape større lønnsomhet for
dem som tilbyr dette. Viken er
skapt et nytt turistrådgiver i Rørosregionen Næmarked i regionen. I
ringshage og prosjektleder i
tre dager markedsfø- Scandianvian Heartland.
res han nå under den Turer
gedigne reiselivsRumswinkel tilbyr helt spesielle opplevelsesturer i naturen.
messa for turopera– Til mine turer trenger du
tører på Røros.
ikke være i spesielt god form.

REISELIV
MARIT ARNESEN

marit.arnesen@ostlendingen.no
560

911 75

R

umswinkel har samarbeidet med en tysk reiselivsoperatør
om
skreddersydde turer siden
2005/2006. Nå har han kastet
seg ut i det, og etablert eget firma med adresse i Vingelen.
Det tok han sjansen på etter
å ha kommet i kontakt med
Elin Viken og Regionrådet i

Selv om turene er lange går vi
ikke i høyt tempo, forklarer
han. Rumswinkel mener det er
viktig å oppleve og å leve i naturen rundt seg. Det er ikke
viktigst å komme først opp på
høyeste fjell. Han mener opplevelsen av å være en del av naturen er viktigst. På sommerstid arrangerer han fotturer
samt kanoturer på Sølensjøen
med overnatting under åpen
himmel.
– Thoralf bringer et nytt marked inn i regionen. Han henter
utlendinger hit til oss, og det er
flott, smiler Viken som er turistvertens coach. – Jeg arrangerer blant annet en langtur

hvor vi begynner på Tynset,
går nedover Tylldalen til Jutulhogget og tilbake, smiler han.
Til denne turen får hver og en
av deltakerne en handleliste
over mat de må handle inn og
bære. Rumswinkel tar med lokal mat som ost fra Eggen
Gardsysteri i Vingelen og tørket reinskjøtt fra Røros som
han spanderer på deltakerne.
Turverten bærer også alle kokekar og førstehjelpsutstyr. –
For mange er dette blitt en privat pilegrimstur som de kommer tilbake til, forklarer han.

Designer turen
Rumswinkel
designer
og
skreddersyr hver tur etter kundens behov. Selv er han opprinnelig fra Tyskland, og har
drevet med reiseliv lenge før
han kom hit. Utdannelsen har
han fra Wilderness Awareness
School i USA. Han har god
kjennskap til flere kulturer i
Europa og snakker fem språk
flytende.
– Thoralf har lang erfaring og
kjenner både kulturer og språk.
Det er bra forutsetninger for å
lykkes, understreker Viken.

Skal kapre turister
Fra i går til og med torsdag
arrangeres Norwegian Travel
Workshop (NTW), en av
Europas største reiselivsmesser for turoperatører, på
Røros. Her skal Elin Viken
markedsføre 12 lokale
reiselivsbedrifter.
– Bedriften til Thoralf er en av
de jeg skal markedsføre. Han
kjenner mange europeiske kulturer, snakker flere språk og
har lang erfaring innen reiseliv
og vet og har forståelse for hva
kundene vil ha, opplyser Elin
Viken og refererer til Thoralf
Rumswinkels bedrift «Wilderness Life» i Vingelen i Tolga.
Viken er rådgiver i Rørosregionen Næringshage, prosjektleder for Scandinavian Heartland og leder for Regionrådet i
Fjellregionen sitt prosjekt der
målet er å øke antall aktiviteter
og opplevelser i regionen.

Kresne
Viken forklarer at turoperatører er meget kresen kundegruppe.
– Vi må vite at de vi markedsfører kan levere. Opplever turoperatørene å ha booket noe
som viser seg å være negativt
for deres kunder, er risikoen
for at de forsvinner fra markedet i fjellregionen stor, poengterer hun.
Norwegian Travel Workshop
er en viktig møteplass for både
selgere og kjøpere av norske
reiselivsprodukter.
Arrangementet gir en unik mulighet til

å møte og forhandle direkte og
personlig med potensielle kjøpere fra ulike markeder om
neste års tilbud, priser og betingelser.
Både selgere og kjøpere får
på forhånd anledning til å presentere sitt produkt i produktog markedsmanual, noe som
gjør det enklere å avgjøre hvem
man ønsker å forhandle med.
– Den enkelte turoperatør
setter opp lister over hvem de
ønsker å møte. Jeg håpet på
sju, men da jeg fikk lista var det
hele 23 turoperatører som ville
høre om våre tilbud, smiler
hun.
Hvert møte tar cirka 15 minutter, så her er det viktig å
være godt forberedt.
Rumswinkels skiturer på treski, som turoperatørene kan få
prøve i løpet av messedagene,
guidede fotturer med overnatting både under åpen himmel
og, som i Aumdalen på Engevangen, mener Viken har stort
potensial overfor turoperatører som ønsker naturbasert turisme.

Skreddersydd
– Jeg har måttet plukke de bedriftene som kan gi turoperatørene en god pris, gode, solide
turer og som følger opp turoperatøren senere. Dette er betalingsvillige kunder som krever
skreddersydde tilbud, forklarer Viken.
Blant annet kan turoperatørene få være med kanefart,
snøskutersafari og reinskjø-

Påmeldingsfristen
går snart ut

røros: Lørdag 9. november
arrangerer Femund Trekkhundklubb rookiekurs for
juniorer som aldri har kjørt
Femundløpet før. Fristen for
å melde seg på er satt til 1. november.
Rookiekurset er to-delt med
en teoridel nå, og en praktisk
løpsgjennomføring
under
Gruveløpet 2014. Gruveløpet
går 17.- 18. januar, med start
og målgang ved Idrettsparken
Hotell.
På teorikurset vil fjorårets vinner av Finnmarksløpet,
Thomas Wærner, komme og
holde foredrag om langdistanse hundekjøring.
Lars Monsen vil gi gode tips
om hvordan en skal takle vær
og andre utfordringer en kan
møte på under løp.
I tillegg vil Femundløpets
sjefsveterinær Annette Kriller,
og løpsleder Roger Leegaard
holde foredrag.
Det er per i dag rundt 40
påmeldte til kurset som er
åpent for alle.
–Gruveløpet 2014 er godkjent som kvalifiseringsløp for
alle distanser i Femundløpet.
– Det er tredje gang vi arrangerer rookiekurset nå, og vi
har gode erfaringer med kurset. Femundløpet har en null
visjon om skadde og døde hunder under løp, og dette kurset
er med på å heve kompetansen
også om dyrevelferd, sier Petter Swift, styreleder i Femund
Trekkhundklubb.
TRESKI: Elin Viken studerer ett av treskiparene Thoralf Rumswinkel
FOTO: MARIT ARNESEN
låner ut til gjester.

Får penger til
nyetablering
røros: Et enstemmig Røros formannskap har bevilget
20.000 kroner i etablererstøtte
til bedriften essEnce AS i forbindelse med at de starter virksomhet i Kjerkgata.
Det er Tina Forselius og
Karoline Fæmundshytten som
står bak selskapet. De har ambisjoner om å bli en ledende
bedrift innen bryllup, dåp,
konfirmasjon og andre begivenheter i Røros og omegn.
– Etableringen i Kjerkgata
er en fin vekst til handelen i
sentrum, og det legges opp til
en butikk med særpreg, skriver
rådmannen i saksutrdningen,
der han peker på at det er viktig fo rselskapet å få en god
start.

KAPRE: Elin Viken skal kapre europeiske turister for reiselivsbedrifter i fjellregionen under Norwegian
FOTO: MARIT ARNESEN
Travel Workshop på Røros denne uken.
ring, lokalmatsafari, hundekjøring og omvisninger i bergverkshistorie. Vauldalskoja og
kaffeservering fra svartkjel på
bålet samt omvisning i Hummelfjell alpinanlegg står på aktivitetslista.
Det er Innovasjon Norge som
har ansvaret for hele messen
som samler i underkant av 400
turoperatører fra hele Europa.
Destinasjon Røros står for arrangementet.

Østlendingen 9. april 2013

«Vikens» bedrifter
Regionrådet i Fjellregionen har
engasjert næringshagen på Røros til å gjøre jobben med å utvikle reiselivsbedrifter i regionen.
– Men hva kan du gjøre som
ikke Destinasjon Røros gjør?
– Destinasjon Røros skal fortelle hva folk er gode på og hva
de bør gjøre i forhold til markedet. Jeg skal ta meg av bedriftsutviklingsbiten til den enkelte,
forklarer hun. Et interregprosjekt i regi av Scandinavian

Heartland har som mål å utvikle et kompetansesenter og entreprenørskapssentrum for reiselivsaktører i fjellregionen i
Norge og Dalarne i Sverige.
Denne kompetansen vil, etter
at prosjektperioden går ut i
2013, sitte igjen i næringshagen
på Røros, og være tilgjengelig
der. – For meg har Elin coaching vært veldig verdifull, og
så det å få del i hennes nettverk
av andre reiselivsbedrifter som
jeg kan samarbeide med, sier
Rumswinkel.

Jon Viken Sandnes (Ap) kunne
ikke forstå hvorfor en ikke kunne
tillate fradeling.
– Det er snakk om et seterhus
som antagelig faller ned hvis det
ikke blir fradelt og solgt. Det er
et seterhus som leies ut i dag - og
det blir ikke større trafikk i området dersom dagens leier blir morgendagens eier. Det kan derimot
ha en positiv effekt ved at ny eier
restaurerer og vedlikeholder - og

dermed tar bedre vare på kulturhistorien i området, sa Viken
Sandnes, og fikk med seg resten
av planutvalget.
Det sto opprinnelig et seterhus
på vollen - det ble revet i 1972 og
gjenoppført i 1975. Hovedbruket
har også ei seter til i Molingdalen.
Reindriftsnæringa peker i sin
uttalelse også på at at reingjerdet
nord for Aursunden gjør at reinen
trekker mot Molingdalen.

– Det er viktig at reinen får
mest mulig ro her slik at den ikke
fortsetter ned mot Rugeldalen,
heter det.
Også Fylkesmannen har gått
imot at tidligere seterbebyggelse
omdisponeres til fritidsbebyggelse på grunn av økt ferdsel i LNFområdene.
– Det er også uheldig dersom
kommunen åpner for etablering
av fritidsbebyggelse i områder

som ikke er vurdert i overordnet
plan. Sumeffekten av en bit-forbit-utbygging kan ha negative
konsekvenser både for biologisk
mangfold, friluftsliv og kulturlandskap, mener Fylkesmannen.
Tor EngET 478 04 360
tor@retten.no

Vil løfte fram
opplevelser
I slutten av november skal Scandinavian
Heartland og Destinasjon røros arrangere
åpen opplevelsesmesse
i Storstuggu.
røros: – Vi skal arrangere en

opplevelsesmesse der aktører
som tilbyr ulike opplevelser får
vist seg frem. Overnattingsstedene for eksempel, vet ikke om
alt som skjer i regionen, sier prosjektleder for Opplevelsesmessa
2013 og Scandinavian Heartland,
Elin Viken.
Messa er ment å være et sted
man kan bygge nettverk og få
etablert nye salgskanaler for produktene sine.
– Et sted man kan bli kjent
med hverandre, og kanskje selge
inn hverandre, sier reiselivsdirektør i Destinasjon Røros, Linda
Ramberg.

Aktivitet skaper mer aktivitet
– Målet med messa er å få vist
frem det mangfoldet av aktiviteter som finnes i hele Fjellregionen, også på svensk side. Vi har
under NTW fått sett at innkjøpere liker tanken om en reise i to
land, Sier Ramberg.
– Fjellregionen er så mye mer
enn Olavsgruva og Aukrustsenteret, men leverandørene av
opplevelser er ikke så synlige,
sier dagligleder i Rørosregionens
Næringshage, Sigrid Jansen.
Det er viktig for leverandørene av de ulike aktivitetene at
de blir brukt av for eksempel næringslivet. Det er viktig at de blir
brukt også utenom store arrangementer da de skal leve av dette.
– Aktivitet skaper mer aktivitet, sier Viken.
Mer synlig

Stein Kverneng som driver Rørosopplevelser AS, meldte seg på
straks han fikk tilbudet om å være
med.
– For oss vil det bety at vi blir
mer synlige og det igjen fører til
at flere lokale bedrifter vil bruke
oss, sier Kverneng som oppfordrer alle til å være med på messa.

VIL LØFTE: opplevelsesmessa 2013 vil løfte tilbydere av opplevelser opp og frem. Stein Kverneng som driver rørosopplevelser AS, setter pris på å bli løftet opp av Elin Viken, linda ramberg og Sigrid Jansen. (Foto: Hilde Porsanger)

Spennende stand
Ramberg, Viken og Jansen håper
de får se tilbydere av opplevelser
fra Rendalen til Holtålen.
– Dette er ikke en Rørosmesse, men en messe for hele Fjellregionen, og de nærmeste kommunene på svensk side, sier Jansen.
Messa er åpen for alle, og ikke
kun for reiselivsnæringen. Om
du som privatperson lurer på
hva som skjer i regionen av spennende aktiviteter, kan du stikke
innom og få en oversikt.

– Messa er gratis for alle, og
det vil bli et gratis foredrag med
amerikaneren Joseph Pine, som
er en guru innen opplevelsesøkonomi og som har skrevet boken
som er en av de 100 mest solgte
businessbøker i hele verden - The
experience economy, sier, Viken.
– Vi har mange små hemmeligheter i hele regionen, og dette
er en fin mulighet for dem til å
få vist seg frem, sier Viken, som
gjerne vil løfte opplevelsestilbyderne opp og frem.

Dersom du er tilbyder av en
opplevelse, overnatting eller aktivitet, må du ikke drøye med å ta
kontakt med Elin Viken i Rørosregionen Næringshage.
– Jeg vil gjerne snakke med
alle tilbydere, og samarbeide slik
at de får til en spennende stand
på messa, sier Viken.
Opplevelsesmessa 2013 finner
sted i Storstuggu torsdag 28. november.
HIlDE PorSAngEr

Arbeidets Rett 25. oktober 2013

Interreg-prosjektet Scandinavian Heartland skal styrke og utvikle turistforetak og arrangement i Dalarna i
Sverige og Fjellregionen i Norge. På norsk side har RNH i perioden fra august 2012 til desember 2013,
prosjektledelse for to av tre delprosjekter, nemlig Etablerersenter og Bedriftssamarbeid. Prosjektleder
har vært Elin Viken. Regionrådet for Fjellregionen er prosjektleder for det siste delprosjektet: Evenementer.
hovedintensjon med etablerersenter og bedriftssamarbeid er å:
- Utvikle reiselivsbedrifter innen aktiviteter og opplevelser.
- Skape kunnskapsinfrastruktur for besøksnæringsforetak.
Visjon, mål oG forvEntet resultat:
Visjonen er å sette regionen på kartet internasjonalt og lokke besøkende fra hele verden. Scandinavian
Heartland vil gi flere sjansen til å få oppleve det ekte og vakre vi tilbyr i regionen vår.
mål:
1) Bedriftssamarbeid
• Fem bookningsbare produkter skal etableres ved å få til bedre samarbeid mellom bedrifter.
• Noen bookningsbare produkter for det internasjonale markedet skal etableres
2) Entreprenørsenter
• 20 produkter skal bli bookningsbare via veiledning fra RNH.
• Fire grenseregionale temanettverk skal dannes der bedrifter kan hente inspirasjon fra hverandre.
• Utvikle verktøy for veiledning av reislivsbedrifter.
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OPPLEVELSESMESSA: i regi av Scandinavian Heartland tilrettela Rørosregionen Næringshage og Destinasjon Røros for en
messe med fokus på aktivitets- og opplevelsesleverandører i november. 34 bedrifter deltok, 10 av dem fra Sverige. Om lag
300 besøkende fikk gleden av å bli bedre kjent med et bredt spekter av aktivitetsleverandører. Og - ikke minst - leverandørene ble bedre kjent med hverandre, også på tvers av landegrensene. Foto: Ketil Plassgård.

Prosjektet ledes av Länsstyrelsen i Dalarna og Regionrådet for Fjellregionen i Norge, og finansieres ut over
dette av kommuner, EU-midler på svensk side, samt norske IR-midler. Geografiske grenser for prosjektet
er på svensk side norra Dalarnas län med kommunene Älvdalen, Rättvik, Gagnef og Vänsbro. På norsk side
deltar Tynset, Alvdal, Rendalen, Os, Tolga, Røros, Holtålen og Stor-Elvdal kommuner. Prosjektet pågår fra
januar 2012 til juni 2014.
RAPPORTERING PÅ LEVERANSE:
Rørosregionen næringshage ved prosjektleder Elin Viken har arbeidet med Scandinavian Heartland på norsk
side fra august 2012 til og med desember 2013. Viktige aktiviteter har vært mentoring av enkeltbedrifter,
kurs i samarbeid med Innovasjon Norge, salg av leverandører på Norwegian Travel Workshop og Opplevelsesmesse på Røros i november.

I etterkant av Scanidinavian Heartland-prosjektet er det et uttalt ønske at det etableres et “entreprenørskapssenter” i Fjellregionen. Næringshagen fungerer i dag som et slikt entreprenørskapssenter
for Røros og Holtålen. Å kunne få til en tilsvarende løsning for de andre kommunene i Fjellregionen er
avhengig av et offensivt ønske fra nåværende eiere, næringslivet og de øvrige kommunene. RNH vil
møte et slikt initiativ med positiv interesse.
Det utarbeides egen rapportering på dette Interreg-prosjektet. Materialet fås ved henvendelse til Regionrådet i Fjellregionen.
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RØROS; ET SENTRUM FOR
ARRANGEMENTSKOMPETANSE
Røros kommune har stor verdiskaping i kulturnæringer og kulturbaserte næringer. I tillegg til at disse næringene skaper mange arbeidsplasser i seg selv, representerer de avgjørende kvaliteter ved Røros både for oss
som bor her og de som besøker oss. Ivaretakelse av vår kulturarv, kunsthåndverk, teater, musikk, arkitektur,
museum, kulturminner, reiseliv, småskala mat, restauranter og et mangfold av arrangement er begrep som
er uløselig knyttet til Røros og vår identitet. Dette gir livskvalitet til mennesker, og er også en avgjørende del
av kommunens næringsstruktur.
Prosjektet ”Røros; et sentrum for arrangementskompetanse” har pågått fra 01.12.2011 til
31.12.2013. I løpet av disse to årene er det nedlagt et stort arbeid med å kartlegge behov og arbeidsmetoder hos de store arrangementene i Rørosregionen. Vi har tydeliggjort hvilke områder det er naturlig for
arrangement å samarbeide om, og vi har sett hvilke synergier og ringvirkninger det vil kunne gi.
- Prosjektet har vært eid av Røros kommune og Rørosregionen Næringshage as i fellesskap.
- Prosjektledelsen har vært hos Rørosregionen Næringshage as.

DELTAKERE:
Følgende seks arrangement har deltatt i prosjektet:
- Rørosmartnan			
driftes av Destinasjon Røros (eies av Røros kommune)
- Elden				
eies av Stiftelsen Elden
- Vinterfestspill i Bergstaden		
eies av Stiftelsen Vinterfestspill i Bergstaden
- Femundløpet 			
eies av Femundløpet AS
- Bergstadcupen			
eies av Røros Idrettslag
- Jenterittet			
eies av Jenter på tur DA / Røros Idrettslag
I tillegg har følgende aktører deltatt:
- Verket Røros			
- Storstuggu / Røros kultur- og konferansesenter
- Destinasjon Røros
- Sør-Trøndelag fylkeskommune (observatørstatus)
Prosjektets styringsgruppa ble satt sammen på grunnlag av vedtak i hver enkelt organisasjon.

UTVIKLING OG VEKST:
De arrangementene som har deltatt i dette prosjektet har utviklet seg mye i løpet av
prosjektperioden. Prosjektet skal på ingen måte påta seg æren for dette, men det er enighet om at den
erfaringsutvekslingen og de diskusjonene som har vært arrangementene i mellom har bidratt til høyere
kompetanse, mer bevissthet om hverandre, utveksling av gode eksempler og ”beste praksis” - og ikke minst
en tillit til hverandre og bevissthet om hvordan vi kan løfte sammen.
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VEKST I SENTRALE ARRANGEMENT I RØROS
ANTALL BETALTE ÅRSVERK

OMSETNING I MILLIONER

ARRANGEMENT

2011

2013

2011

2013

Bergmannsrittet

---

0,2

---

0,2

Bergstadcupen

1,0

1,0

1,1

1,2

Elden

1,1

1,3

4,5

4,9

Femundløpet

1,0

2,0

1,0

2,5

Jenterittet

0,5

0,5

0,5

0,4

Julemarked

0,4

0,4

0,2

0,2

Raasten Rastha

0

0,4

Røroscup Yngre

---

0

---

0,8

Rørosmartnan

2,0

2,0 (+)

3,0

3,3

Vinterfestspill i Bergstaden

1,1

1,2

3,0

3,1

TOTALT

7,0

9,0

13

17

Det er en betydelig forskjell mellom dagens tildels tette arrangementsmiljø i Røros kommune, inklusive
samlokaliseringen med Destinasjon Røros i Reiselivets Hus, og hvordan arbeidsmiljøet og kjennskapet til
hverandre var da prosjektbeskrivelsen ble utformet høsten 2011. I løpet av prosjektperioden har det også
vært en betydelig vekst både i omsetning og antall årsverk i arrangementene.
Arbeidet i prosjektet har staket ut fem potensielle samarbeidsområder for arrangement:
1) Administrativt samarbeid
2) Infrastruktur og deling av utstyr
3) Felles ”backstage” årshjul
4) Markedsføring og salg
5) Tiltak for å ivareta de frivillige
Fem anbefalinger for videre samarbeid:
1) Opprettelse av et ArrangementForum
2) Ferdigstilling av arrangementskontoret.no som digital plattform for
		 informasjonsutveksling og samarbeid
3) Mulig samarbeid om regnskapstjenester
4) Synliggjøring av førstelinjetjenesten for kulturnæringer og arrangement
5) En egen arrangementsansvarlig i Destinasjon Røros og et Arrangementskontor i
		 Reiselivets Hus med utgangspunkt i et bedriftsnettverk mellom arrangement
Det er utarbeidet en omfattende rapport om prosjektet. Rapporten fås ved henvendelse til næringshagen.
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