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FORMÅL, vISjON Og vERDIER

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 regio-
nal verdiskaping og bosetting. Rørosregionen Næringshage skal ha fokus på innovasjon, utvikling og vekst 
med utgangspunkt i behov og ønsker hos bedrifter og næringsliv. 

vÅR LEDESTjERNE:  

vERDIENE vÅRE:

OvERORDNA MÅL

EFFEKTMÅL:

UTvIKLINgSMÅL:

(*) Det vil si 200 flere arbeidsplasser enn det var ved inngangen til 2011 da det var ca. 700 arbeidsplasser 
i Holtålen kommune og ca. 3.300 i Røros kommune.

en drivkraft for nyskaping og vekst

kompetent
engasjert 
tydelig

4.200 arbeidsplasser i Røros og 
holtålen ved utgangen av 2018 (*)

å være et nav i næringsutviklingen 
i regionen vår

å bli det mest attraktive nærings-
utviklingsmiljøet i distriktsnorge
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STYRET
SITTENdE STyRE, VALGT PÅ GENERALFORSAmLING 11. mAI 2012

steinar skjerdingstad, styreleder  
daglig leder, Rindalshytter as

ragnar Waalen     
senior prosjektleder, SIvA

Britt solli     
banksjef, Haltdalen Sparebank

Marit gilleberg    
teknisk sjef, Røros kommune

geir Bergh    
daglig leder, Røros Bruk as

EIERE
Selskapet har 1.752 aksjer pålydende kr. 1.000,- per aksje, samlet aksjekapital utgjør kr. 1.752.000,-
Selskapet har følgende 16 aksjonærer:

SIvA (Selskapet for industvekst SF)       260 aksjer
Røros kommune  200 aksjer
Holtålen kommune  100 aksjer
Røros Invest as  200 aksjer
Røros Hotell Eiendom as 200 aksjer
Røros E-verk as  200 aksjer
RørosBanken  200 aksjer
gjøsvika Invest as  150 aksjer
Haltdalen Sparebank 100 aksjer
johan Kjellmark as     50 aksjer
gauldal Energi as     30 aksjer
Røroshytta as/Saltdalshytta as    30 aksjer
galåvolden gård        8 aksjer
Rørosmeieriet as        8 akjser
Stensaas Reinsdyrslakteri as       8 aksjer
Røros Slakteri as        8 aksjer

Linda ramberg     
reiselivsdirektør, Destinasjon Røros

Hans petter kvikne    
arkitekt, Solvang og Fredheim as

VARA TIL STyRET

Jorid skott svendsen   
daglig leder, vauldalen Fjellhotell

Britt kufaas
prosjektleder, SIvA
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ANSATTE
sigrid M. Jansen   DAgLIg LEDER

Sigrid M. jansen tiltrådte stillingen som daglig leder i den ”nye” næringshagen 
ved oppstart i mai 2011. Hennes hovedoppgave er å utvikle næringshagen 
for Røros og Holtålen i tråd med de nasjonale og regionale retningslinjene, 
og til det beste for bedriftene og næringsutviklingen i regionen. I tillegg til 
arbeidet som daglig leder, har Sigrid i 2012 arbeidet med etablererveiledning 
og førstelinjetjeneste, holdt tett kontakt med vertskommunene Røros og 
Holtålen og vært prosjektleder for prosjektet om arrangementskompetanse 
på Røros. Hun følger også mange av næringshagebedriftene tett, og har i 
2012 særlig arbeidet sammen med Rørosmat i deres strategiprosess.    
        Sigrid er utdannet grafisk designer og bedriftsøkonom. Hun har gründer- 
og ledererfaring, allsidig styreerfaring og kompetanse som prosessleder i 
merkevare- og bedriftsstrategiprosesser.

an-Magritt Wendelbo   PROSjEKTLEDER Og RÅDgIvER

An-Magritt Wendelbo er fast ansatt i næringshagen fra 1. mars 2012. I 
2012 har An-Magritt hatt hovedansvaret for næringshagens kursserie i 
styrekompetanse, samt for etablererkurs for gründere og nyetablerte. An-
Magritt er prosjektleder for Kvinnovasjon i Fjellregionen, og har i 2012 også 
ledet forprosjektet om en mulig RørosAmbassade i Oslo. Hun arbeider med 
etablererveiledning og førstelinjetjeneste, og følger noen av næringshage-
bedriftene tett. I 2012 har hun særlig arbeidet sammen med Haltdalen 
Kurs- og Øvingssenter.
        An-Magritt har utdannelse innenfor markedsføring fra BI, med spesia-
lisering i prosjektledelse. Hun har yrkeserfaring som butikksjef og daglig le-
der fra klesbransjen både på Røros og i Oslo. An-Magritt er født og oppvokst 
på Røros, og har flyttet tilbake til bergstaden etter flere år i Oslo.

elin viken   BEDRIFTSRÅDgIvER

Elin viken er ansatt i en prosjektstilling i næringshagen fra 20. august 2012. 
Elin har ansvaret for næringshagens engasjement i INTER-reg prosjektet 
Scandinavian Heartland. gjennom dette prosjektet har Elin ansvaret for å 
følge og rådgi aktivitetsleverandører i hele Fjellregionen fra Stor-Elvdal til 
Holtålen, med mål om høyere lønnsomhet i bedriftene og flere bookbare 
aktiviteter i regionen. Elins arbeidsdager består for det aller meste av kon-
kret bedriftsrådgivning med fokus på forretningsmodellering og reiselivspro-
dukter. Elin arbeider også med etablererveiledning og førstelinjetjeneste.
        Elin har mange års erfaring og bred kompetanse som bedriftsrådgiver 
innen økonomi, forretningsutvikling, ledelse, salg og markedsføring. våren 
2013 fullfører hun et studie i opplevelsesdesign for reiselivet ved Univer-
sitetet i Nordland. Elin har også egen erfaring som gründer og selvstendig 
næringsdrivende.
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SATSINgSOMRÅDER 2012
Det arbeidet Rørosregionen Næringshage as gjør skal være fundamentert i de behovene som kommer til 
uttrykk i arbeid med de enkelte næringshagebedriftene, og ellers i tråd med det som er nedfelt som 
satsingsområder i kommunale næringsplaner for Røros og Holtålen kommune, regionale planer fra Sør-
Trøndelag fylkeskommune og nasjonale satsinger fra SIvA. 

RNH skal være fleksibel og dynamisk, og det er viktig at næringshagen evner å tilpasse seg i forhold til de 
utfordringene som dukker opp underveis. I 2012 har aktiviteten i næringshagen omfattet:

•	 Leveranser i tråd med Det nasjonale Næringshageprogrammet
•	 Etablererkurs og førstelinjetjeneste
•	 Kvinnovasjon i Fjellregionen
•	 Koordinering av tiltak til flomrammet næringsliv i Holtålen
•	 Scandinavian Heartland, ansvar for bedriftsutvikling og entreprenør-senter på norsk side
•	 Prosjektledelse i prosjektet: Røros; et senter for arrangementskompetanse
•	 Ledelse av forprosjektet: RørosAmbassade
•	 Tilretteleggingsfunksjon i prosjektet ARMS (Arena for Masseprodusert Skreddersøm)

24 TORSDAG 22. MARS 2012NORD-ØSTERDAL

RørosregionenNæ-
ringshage inviterer
gründere, nyetablerere
ogdesomønsker fag-
lig påfyll til gratis eta-
blererkurs fire dager
påRøros i april.
MARIT ARNESEN 911 75 560
marit.arnesen@ostlendingen.no

– Kurset er åpent for alle, også
de med etablert virksomhet
som ønsker faglig påfyll. Vi har
allerede over 20 påmeldte, så
det er tydelig at det er interesse
og behov for et etablererkurs,
opplyser An-Magritt Wendelbo,
koordinator/ prosjektleder ved
Rørosregionen Næringshage as
på Røros.

Kurset er kostnadsfritt og
går over fire dager den 10.-, 12.-
, 17.- og 19. april, med tre og en
halv times kurs hver av dagene.
Kurset går i næringshagens
lokaler, og det er Trondheims-
firmaet Leiv Eiriksson Nyskap-
ning som har det faglige
ansvaret.

– Kompetansen som er knyt-
tet til kurset er av høy faglig
kvalitet. Det vil være en «gjes-
teforeleser» hver gang i tillegg
til den faglige biten, reklamerer
Wendelbo.

Forretningsplan
Gründer Svein Inge Sølvik,
som har hatt en finger med i
spillet med blant annet etable-
ringen av Moods of Norway og
Frost på Røros, skal ta for seg
helheten i en virksomhet, fra
forretningsidé til etablering av
selskap og valg av selskaps-
form. Hva markedet er, hvem
som opererer i samme marked,
og hvordan den enkeltes be-
drift bør posisjonere seg i for-
hold til andre, står også på
timeplanen.

Tanja Holmen, rådgiver ved
NTNU, introduserer blant
annet nettstedet K-plass for
gründere.

Deltakerne vil også bli pre-
sentert for ulike typer salg,
hvordan salgsarbeidet bør
struktureres, salgsteknikker,
relasjonsbygging og forskjeller
på forbruker- og bedriftsmar-
kedet. Regnskap, økonomisty-
ring, balanse, budsjetter,
investeringer og rapportering
mot myndighetene vil også bli
behandlet.

Gratis veiledningstime
– Alle som går dette kurset til-
bys en time gratis oppfølging
og personlig veiledning fra be-
driftsrådgiver Torstein Røn-
ning, opplyser Wendelbo.

Påmeldingsfristen er satt til
29. mars. Kurset finansieres av
Nav, Innovasjon Norge, Røros-
banken, Haltdalen SpareBank,
SpareBank 1 Midt-Norge,
Tolga-Os Sparebank, Tolga
kommune, Sparebanken Hed-
mark, Holtålen kommune, Tyn-
set kommune, Os kommune og
Røros kommune i samarbeid
med Leiv Eiriksson Nyskaping
as og Rørosregionen Nærings-
hage as.

Etablererkurs
holdespåRøros

ETABLERERKURS: An-Magritt Wendelbo i Rørosregionen Næringshage inviterer med flere til etablererkurs på
Røros. FOTO: PRIVAT

Vi kommer når du trenger oss

DI
N
LO
KA
LE

RØ
RL
EG
GE
R

GJØVIK
HAMAR
ELVERUM
FLISA
KOPPANG

Thomasdalen 1
Stormyrveien 9
Svartbekkveien 1
Kaffegata 65
Øverengsmoen 15

61 17 30 40
62 51 98 50
62 41 93 70
62 95 16 51
95 11 47 42

Juniorsatsing
Formannskapet i Os kommune
har vedtatt å utsette saken om
juniorsatsingen for drøftinger
med Tolga kommune.

Får skjenke
Fjellaktiv AS ved daglig leder
Ole Martin Nymoen og sted-
fortreder Ingemar Lingsell får
servering- og skjenkebevilling
på Trollkroa i Os.

Planstrategi
Os kommune har blitt spurt
om å kommentere og komme
med høringsuttalelse til regio-
nal planstrategi for Hedmark.
Os kommune mener at det ved
å innlemme en kort opplisting
av eksisterende planverk og
konkrete forslag til revide-
ringer/nye planer, ville det
vært enklere å få en oversikt
over konkrete satsingsområ-
der til fylkeskommunen. I for-
hold til kompetanse mener
kommunen det er viktig med
fortsatt sterkt fokus på
gjennomføring av videregå-
ende skole på normert tid og
det err viktig å understreke
betydningen av kompetanse-
arbeidsplasser i distriktene for
å opprettholde/ øke attrakti-
viteten som bokommune.
Os kommune framhever også
at det er viktig at kommunene
får handlingsrom og støtte til
å bygge på sine spesialiteter
og finne sin «nisje» for å gjøre
kommunen mer attraktiv å bo
i. Det synes naturlig å ta med
et avsnitt om kommunenes
fremste utfordringer, ettersom
dette er avgjørende for mål-
oppnåelsen, også på regionalt
plan. Planen bør også få et
sterkere fokus på Fjellregio-
nens muligheter for utvikling
og vekst i synergi med Trond-
heimsregionen, skriver for-
mannskapet i sin
høringsuttalelse.

Utslippsforskrift
Formannskapet i Os kommune
råder kommunestyret til å
vedta Forskrift om utslipp av
sanitært avløpsvann fra
mindre avløpsanlegg (bolig-
hus, hytter og liknende),
Alvdal, Folldal, Os, Rendalen,
Tolga og Tynset kommuner i
Hedmark. Vedtaket er gjort
under forutsetning av at alle
kommunene som er med i
samarbeidet vedtar det
samme. Skjer ikke det, gis
rådmannen i Os delegert myn-
dighet til å endre forskriftens
virkeområde.

Støtter ikke hest
Os Formannskap har vedtatt at det ikke bevil-
ges inntil kroner 30.000 til Regionrådet for
Fjellregionen fra kommunens næringsfond til
prosjekt «Hest i Fjellregionen». Søknaden av-
slås med den begrunnelse av at kommunen
ikke har støttet prosjektet tidligere.

Støtter kurs
Formannskapet i Os kommune har vedtatt å
støtte Rørosregionen Næringshage AS med
20.000 kroner til etablererkurs. Videre enga-
sjement fra Os kommune senere år, forutsetter
at en samarbeider med Hedmark fylkeskom-
mune om et felles tilbud.

Mandag 5. november 2012 7Nyheter

HOLTÅLEN: Formannskapet 
i Holtålen ga et enstemmig nei 
til Optimus for å gi garanti for 
lån for utvidelse av vaskeriet på 
Røros. Lånebeløpet er satt til 
3,5 million kroner for forny-
else og utvidelse av vaskevirk-
somheten. Av dette beløpet 
søkes det om 25 prosent ga-
ranti fra Holtålen kommune. 
I saksvurderingen poengteres 
det at Optimus står overfor 
en stor omstillingsfase, og har 
vært nødt til å foreta dramatis-
ke driftsendringer, blant annet 
ved nedlegging av avdelingen 
i Haltdalen. Rådmann Marius 
Jermstad mener Optimus må 
se på sin økonomiske situa-
sjon i forbindelse med omstil-
lingsfasen før de starter på nye 
prosjekter.  

Nei til Optimus

RØROS: Røros kirkelige fel-
lesråd har overfor kommunen 
foreslått å innføre festeavgifter 
på kirkegårdene i kommunen.

Festetiden foreslås satt til 10 
år, med en festeavgift på 400 
kroner per grav for ti år. Det 
skal være samme avgift på alle 
kirkegårdene.

Fellesrådet ber om at saken 
behandles så snart som mulig 
i kommunestyret slik at felles-
rådet kan få sent ut årets fes-
teavgifter.

Festeavgift

TYNSET: En kvinne ble kjørt 
til sjukehus etter en utforkjø-
ring på Tynset. Politiet �kk 
ved 12-tiden fredag melding 
om tra�kkulykke på Tynset. 
En personbil hadde kjørt utfor 
vegen på fylkesveg 681 noen 
kilometer sør for Tynset. Fø-
reren, en dame i 50-årene, ble 
kjørt til Tynset sjukehus. 
I følge politiet var kvinnen let-
tere skadet og det meldes om 
glatt føre på stedet.

Til sjukehus etter 
utforkjøring

INNSET: En bil krasjet i 
bergveggen på riksvei 3 ved 
Innset natt til søndag. Føre-
ren, en mann i 40-årene, kom 
fra krasjet uten personskader, 
melder adressa.no. Det skal 
ha vært svært glatt på stedet 
hvor bilen kjørte utfor vein og 
krasjet med bergveggen, ifølge 
politiet.

Krasjet inn i 
bergveggen

RØROS: For ei tid tilbake 
skrev Marianne og Tor Robin 
Skaug til Røros kommune 
og ba om at den øvre delen 
av Prøschveien også måtte få 
asfalt. Årsaken er at de plages 
med at grus og leire renner fra 
veien og inn på den hellebe-
lagte inngangen.

Avdelingsingeniør Arnulf 
Moseng har i et svar til MA-
rianne og Tor Robin Skaug 
forsikret at denne delen av 
Prøschveien er lagt inn i in-
vesteringsbudsjettet for 2013.

- Da er vi avhengig av om 
det bevilges nødvendige mid-
ler, skriver han i svaret.

Uvisst når det
kommer asfalt

Nå kan alvdøler som mangler 
bakst-rom hjemme komme og 
svinge kjevla på frivilligsen-
tralen.

ALVDAL: – Vi er glade for å ha 
fått til et bakst-rom her, sier dag-
lig leder May Kristin Holøien 
ved Alvdal Frivilligsentral.

Hun sier at det ikke er alle 
som har muligheten til å drive 
med bakst hjemme, og mot å be-
tale en symbolsk sum som dekker 
strømutgiftene, kan de nå bruke 
rommet på frivilligsentralen.

I et rom som tidligere ble 
brukt til veving, har de frivillige  
nå fått på plass deler av den gam-
le innredningen fra frivilligsen-
tralens kjøkken.

Unikt bakebord
Holøien forteller om gjenbruk 
over hele fjøla:
– Bakebordet er faktisk et gam-
melt skrivebord fra trygdekonto-
ret, ler hun.

Fredag benyttet hun sjansen 
til å prøve både bakebord og ste-
ketakke.

– Nå blir det sirupstynnkake, 
forteller hun.

Julemesse
Det lakker og lir mot frivilligse-
tralens tradisjonelle julemesse. I 
år �nner den sted 24. november.

– Hjemmebakst er blant de 
mest populære varene på messa, 
opplyser Holøien.

Hun legger til at julemessa er  

den viktigste inntektskilden for 
frivilligsentralen i løpet av året.

TONJE HOVENSJØ LØKKEN 90910665
tonje@retten.no

Storfornøyd med det nye bakst-rommet

TRIVES: May Kristin Holøien i det nye bakst-rommet på frivilligsentralen.

Med SB Seating HÅG 
som bjellesau, skal 
Røros Bruk, Røros Me-
tall og Røros Produkter 
sammen gå i bresjen 
for å utnytte «mas-
seprodusert skredder-
søm» som industriell 
forretningsstrategi.

RØROS: – Vi ser at vi trenger 
hjelp til våre produksjonsutfor-
dringer, og vi håper at dette pro-
sjektet vil gi oss en trygghet og 
langsiktighet inn i framtida.

Det sier daglig leder ved Røros 
Bruk, Geir Bergh, som, sammen 
med forskere fra SINTEF, har 
skrevet, og fått innvilget, søk-
naden til forskningsprosjek-
tet «Arena for masseprodusert 
skreddersøm». Det er Fors-
kningsrådet i Norge som stil-
ler med midlene til det treårige 
prosjektet, og Sven Samuelsen 
fra Forskningsrådet forteller at 
prosjektet er plukket ut som én 
av 57 som får forskningsmidler, 
blant nesten 300 søkere.

– Temaet er av stor betydning 
for videre produksjon i dette lan-
det, sier Samuelsen. 

Prosjektet har en kostnads-
ramme på omtrent 19 millioner 
kroner.

Masseprodusert skreddersøm
Lars Skjelstad er seniorforsker 
ved avdeling for teknologiledelse 
i SINTEF, og forteller at masse-
produsert skreddersøm (MSS) er 
å kombinere det beste fra masse-
produksjon og stykkproduksjon. 
Markedet vil at kunden lettvint 
skal kunne tilpasse produktene  
til samme pris som standardpro-
dukter. Med MSS skal industri-
bedriftene skal kunne produsere 
ett produkt tilpasset en kunde 
til samme pris som om de skulle 

produsert mange eksemplarer av 
et annet produkt.

– Vi skal ha en effektiv pro-
duksjon, samtidig som man hol-
der kostnadene nede og har en 
høy grad av kundetilpasning, sier 
Skjelstad.

Han er imponert over hvor 
presentable de involverte indus-
tribedriftene er, og at de derfor 
er attraktive for SINTEF å sette 
søkelys på. Skjelstad har vært 
ansvarlig for å invitere med de 
andre bedriftene etter at Røros 
Bruk var først ute, og forteller at 
det kunne godt vært med �ere fra 
Røros.

– Disse �re er og blir delta-
kerne i prosjektet, men vi får se 
om vi kanskje inviterer �ere med 
som observatører underveis, sier 
han.

Samarbeid og kompetanse
Røros Bruk, SB Seating HÅG, 
Røros Produkter og Røros Me-
tall er alle industribedrifter som 
i forskjellig utstrekning allerede 
har masseprodusert skredder-
søm. Lars Skjelstad mener alli-
kevel at mer aktivitet for å få mer 
utvikling må til, og tror at å skape 
en arena og et nettverk som nå  
skapes på Røros, vil bidra til det.

Blant bedriftslederne er det 
kun positivitet til prosjektet å 
spore.

– Jeg storgleder meg, sier To-
ril Østvang, HR-ansvarlig i SB 
Seating og intern leder på dette 
prosjektet.

– Vi har investert i teknolo-
gien, og nå kan vi ta det videre 
med folka, sier hun.

Med dette skapes et nettverk 

og en arena for kompetanseut-
veksling og samarbeid mellom 
industribedriftene, i tillegg til at 
mye spisskompetanse blir hentet 
utenfra til hjelp for alle.

– Det er helt fantastisk at vi 
får samlet kompetansen hit til 
Røros, sier May Kristin Knut-
sen, markedsansvarlig i Røros 
Produkter.

Rolf Schjølberg, daglig leder 
i Røros Produkter forventer at 
bedriftene vil lære av hverandre 
og benytte hverandres ressurser.

– Det blir et spennende sam-
arbeid der vi kan koble sammen 
og jobbe sammen, med mål om 
å sikre og trygge arbeidsplasser, 
sier Geir Bergh.

LINDA BOOTHMAN 400 60 276
linda@retten.no

Ser til Røros for 
framtidas industri

BIDRAR I PROSJEKTET: F.v. Geir Bergh, daglig leder på Røros Bruk, Hanne Finnestrand fra SINTEF, Rolf Schjølberg, 
daglig leder på Røros Produkter, Randi Augensen, daglig leder på Røros Metall, Torbjørn Iversen, fabrikksjef på SB 
Seating, Sigrid Jansen, daglig leder for Rørosregionen Næringshage og Lars Skjelstad, seniorforsker fra SINTEF og 
prosjektleder utviklingsprosjektet.

Østlendingen 22. mars 2012: Etablererkurs

Østlendingen 31. aug 2012: 
Scandinavian heartline

Arbeidets Rett 5. nov. 2012: ARmS
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DET NASjONALE 
NæRINgSHAgEPROgRAMMET
Rørosregionen Næringshage as ble tatt opp i det nasjonale Næringshageprogrammet fra 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. 

ARBEIDET gjENNOM DET NASjONALE NæRINgSHAgEPROgRAMMET ER FINANSIERT gjENNOM: 
- Årlig utviklingstilskudd fra SIvA    kr. 600.000,- 50 % 
- Årlig utviklingstilskudd fra Sør-Trøndelag fylkeskommune  kr. 300.000,- 25 % 
- Årlig betaling fra målbedriftene i RNH (minimum)  kr. 300.000,- 25 %

Mandag 29. oktober 2012 11Nyheter

Flertallet i Røros kommunestyre 
vil bosette 10 flyktninger neste 
år. SVs tre representanter ville 
ta imot 15 flyktnigner.

RØROS: Integrerings- og mang-
foldsdirektoratet (IMDI) har i 
utgangspunktet bedt Røros kom-
mune om å ta imot 15 �yktninger 
i 2013 - og at eventuelle familie-
gjenforeninger kommer i tillegg. 
Flertallet mente det klarte seg 
med 10, ikke minst på bakgrunn 
av at Røros kommune rett og slett 

ikke har boliger å tilby til �ere. 
Ordføreren hadde invitert 

koordinator for innvandrer- og 
�yktningearbeid, Ellen H. Utne, 
som understreket at boliger er ei 
stor utfordring.

- I dag har kommunen bosatt 
32 �yktninger - 19 barn og 13 
voksne. Det legges stor vekt på 
språktrening, ikke bare gjennom 
undervisning, men også i daglig-
livet. Heller ikke når det gjelder 
arbeidspraksis har vi kommet så 

langt, sier Utne, som peker på at 
integreringsarbeid er ressurskre-
vende.

På direkte spørsmål om kom-
munen kan tilby nye �yktninger 
et sted å bo, svarte Utne at det har 
ikke kommunen i dag.

Rådmann Jon Ola Kroken pek-
te på at myndighetene øver press 
for å bosette �yktninger.

- Det trykket må vi fortsatt 
regne med framover. Vi gjør ikke 
god nok jobb i dag, men vi har i 

dag et stort press på boliger, og 
har ikke kapasitet til å ta imot 
så mange som IMDI ber om, sa 
Kroken.

Han peker på at �yktninger 
også innebærer muligheter for 
kommune og lokalsamfunn, og 
at Røros med sin historie og bak-
grunn i utgangspunktet stiller 
sterkt når det gjelder integrering.

Bjørn Salvesen (SV) foreslo å 
ta imot 15 - som IMDI ber kom-
munen om.

- Det er ingen god grunn for 
ikke å ta imot 15 �yktninger. Hvis 
vi ikke gjør det, må andre kom-
muner ta imot. Kommunen må 
løse praktiske problemer og ta 
imot det vi blir bedt om. Hva skjer 
hvis alle kommuner gjør som Rø-
ros, spurte Salvesen.

 

TOR ENGET 478 04 360
tor@retten.no

Røros kommune vil bosette 10 flyktninger neste år

Rørosregionen Næ-
ringshage legger nå 
handlingsplanen for 
neste år, og vil tilby 
etablerte bedrifter et 
kompetanseløft.

RØROS: – Vi ser at den som vil 
vinne konkurransen i framtida, 
må ha kunnskap og kompetanse 
for å lykkes i næringslivet, sier 
daglig leder i næringshagen, Si-
grid Jansen. 

Med Røros Ressurs som lokal 
samarbeidspartner, vil de i 2013 
legge opp til et kompetansefo-
rum for  næringslivet, med må-
nedlige frokostmøter. 

Kompetanseløft
Temaer som allerede står på 
planen, er økonomi, salg- og 
kundebehandling, ledelse, for-
handlingskompetanse, og styrets 

oppgaver og ansvar. Nå vil de ha 
innspill fra næringslivet på hvil-
ken annen kompetanse det er 
behov for, og hvilke temaer som 
burde stå på planen. Det blir et 
helhetlig program, med mulighet 
for enten å være med på alle, eller 
bare noen møter.

– Velger man å ta seg tiden til å 
være med på alle, sitter man igjen 
med et solid kompetanseløft på 
slutten av året, sier Sigrid Jansen.

Hun forteller at foredragshol-
dere vil bli hentet utenfra, som 
fra BI Trondheim, Høyskolen i 
Sør-Trøndelag, Sintef og advo-
katene Storeng, Beck og Due-
Lund.

– Vi ønsker å være redskapet 
for å knytte spisskompetanse 
hit, og legger lista høyt for fore-
dragsholdere, sier Jansen.

Lett tilgjengelig kompetanse
I år ble Rørosregionen Nærings-
hage tre ansatte og det har vært 

høy aktivitet i halvannet år.
– Vi føler at vi begynner å 

kjenne næringslivet, og jobber 
hele tiden med med hvordan vi 
kan bli bedre, og hvordan vi kan 
gjøre alle bedre, sier næringsha-
gelederen.

Jansen understreker at hun 
ikke tror at noen blir ferdig ut-
lært av et frokostmøte, men at 
det blir nyttig påfyll, billig og lett 
tilgjengelig. 

Samtidig håper de å kartlegge 
hvilke dyptgående behov som 
trengs i næringslivet i regionen, 
og er klare for å skreddersy kurs 
til forskjellige målgrupper med 
forskjellig tematikk.

– Vi må ta på alvor at kompe-
tanse gjør oss konkurransedyktig, 
sier hun.

Til for alle
Næringshagens arbeidsfelt er 
både nyetableringer og etablert 
næringsvirksomhet. Gjennom 

etablererkurs og Kvinnova-
sjon har det vært mye fokus på 
gründere.

– Dette er et tilbud til etabler-
te bedrifter som et kompetanse-
løft, vi skal være et redskap nyttig 
for hele næringslivet, sier Jansen.

Styreforum
I år har de hatt �re frokostmø-
ter med kompetanseprogram-
met «Styreforum». Siste møtet 
er fredag neste uke, der daglige 
ledere, styreledere og styremed-
lemmer kan hente kompetanse 
på personalforvaltning.

– Styreforum har nærmest 
vært en test, det har vært vellyk-
ket, og vi har fått mange gode til-
bakemeldinger. Derfor vil vi nå 
ta det videre og utvide, sier daglig 
leder Sigrid Jansen.

LINDA BOOTHMAN 400 60 276
linda@retten.no

Vil ha innspill til 
kompetanseløft

VIL ØKE KOMPETANSEN: Rørosregionen Næringshage er til for gründere og etablerte bedrifter. I handlingsplanen for neste år vil de gjøre et kompetanseløft 
for de veletablerte bedriftene i regionen.

RØROS: Røros kommune ber 
Rørosrein AS få til en leverings-
avtale med Røros slakteri eller 
Stensaasen reinsdyrslakteri om 
levering av slakteavfall.

Rørosrein har søkt kommunen 
om å få grave ned slakteavfall på 
egen eiendom i Hådalen.

Kommunen har vært i kontakt 
med Fylkesmannen om tilsvar-
nede sak i sommer. Der pekes 
det på at slakteavfall regnes som 
næringsavfall. Det skal bringes 
til godkjent avfallsanlegg med 
mindre det gjenvinnes eller 
brukes på annen måte. 

- Fra 2009 er det et generelt 
forbud mot å deponere organisk 
avfall. På Røros er det to god-
kjente anlegg, og det anbefales 
å få til en leveringsavtale med 
disse anleggene, heter det i 
svaret fra kommunen.

Slakteavfall til
godkjent anlegg

OS: Statens Vegvesen har vedtatt 
å forlenge 50-sona i sentrum av 
Os etter innspill og ønske fra Os 
kommune. 

Dagens 50-sone forlenges til å 
gjelde forbi Trollkroa og forbi av-
kjøringen til skolen, barnehagen 
og idrettshallen. Dette vil forbe-
dre forholdene for både gående 
og kjørende på strekningen. 

Ny fartsgrense gjøres gjelden-
de på en om lag 500 meter lang 
strekning på fylkesveg 30 fra det 
tidspunkt skiltene er satt opp og 
avdekket. 

Verken Hedmark politidistrikt 
eller Hedmark fylkeskommune 
hadde innvendinger til forslaget.

Forlenger 50-sona
i Os sentrum

FOLLDAL: Markeringen av Ver-
densdagen for psykisk helse i 
Folldal ble en stor suksess.

– Vi er et lite lag, og derfor var 
det ekstra artig at det kom hele 
40 personer på arrangementet 
vårt, sier Soeprapti Mortenson, 
som sitter i styret i Mental Helse 
i Folldal.

På verdensdagsmarkeringen  
hadde de besøk av psykiater Rolf 
Langen fra DPS, som kåserte.

Det var også sang og opplys-
ning om Mental Helse.

Mortensen forteller at til tross 
for at det ikke er så mange 
medlemmer i lokallaget, er de et 
aktivt lag. Gjennom hele oktober 
har de markert seg, og forrige 
uke var det også datatreff på 
helsestasjonen.

Storfornøyd
i Folldal

Arbeidets Rett 26. sept. 2012: KVINNOVASJON Arbeidets Rett 29. okt. 2012: KOmPETANSEFORUm
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BEDRIFTSMILjØET
Målbedriftene i næringshagen – næringshagebedriftene – er de bedriftene som har tegnet en samarbeids-
avtale med RNH. RNH skal dekke et bredt spekter av næringer og næringsliv i regionen gjennom målbedrif-
tene. Dette bidrar til å skape et markant og tydelig nettverk for næringslivet selv.

For noen av næringshagebedriftene vil det å være en del av nettverket være det viktigste. Disse vil kanskje 
ønske å bare benytte seg av enkelte av næringshagens tjenester, slik som for eksempel muligheten til årlig 
utviklingssamtale eller deltakelse på felles møter og kompetansehevingstiltak. gjennom inngåelsen av 
målbedriftsavtale bidrar alle bedriftene likevel til finansieringen av næringshagen og er viktige kunder av 
næringshagen. Andre målbedrifter vil ønske en tettere oppfølging fra næringshagen enn det som ligger i de 
grunntjenestene som er inkludert i medlemskapet. Dette kan være prossesveiledning eller prosjektledelse 
i innovasjons- og nyskapingsprosjekt, mentoring eller på annen måte direkte veiledning fra næringshagens 
utviklingsressurser. Konkrete avtaler om dette tegnes med hver enkelt bedrift. 

RNHs viktigste målgruppe er nettopp målbedriftene. Disse får tilgang til noen grunntjenester inkludert i 
deltaker-avgiften, samt rettigheten til å kjøpe næringshagens øvrige tjenester til en rabattert pris. I særskilte 
utviklings- eller oppstartsprosjekt kan næringshagen gi 75 % rabatt på ordinær timepris i inntil 15 timer 
til målbedriftene. I tillegg kan næringshagens timepriser rabatteres med 50 % eller 25 % til målbedriftene 
avhengig av oppdragets karakter og omfang. Konkrete avtaler om dette inngås med hver enkelt bedrift.

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.

MåLoppnåeLse i forHoLd tiL vedtatt HandLingspLan for 2012

•	 ved utgangen av 2012 var det totalt 51 næringshagebedrifter i RNH,  herav 41 i Røros kommune og  
10 i Holtålen kommune

•	 I 2012 representerer deltakeravgiften fra medlemsbedriftene i næringshagen totalt kr. 186.400,-, 
hvorav kr. 144.000,- fra bedrifter i Røros kommune og kr. 42.400,- fra bedrifter i Holtålen.

•	 I løpet av 2012 er det gjennomført utviklingssamtaler med de fleste næringshagebedriftene. RNH har 
gjennom hele året arbeidet for å være en utviklingsressurs for næringshagebedriftene med fokus på 
bedriftsrettet innovasjon. Mange næringshagebedrifter har mottatt veiledning og oppfølging gjen-
nom året, og mange er også koblet med andre bedrifter, med Innovasjon Norge og med Leiv Eiriksson 
Nyskaping i Trondheim.

•	 Rådgivning og veiledning til bedriftene er for en stor del inkludert i den deltakeravgiften bedriftene 
betaler. Ut over dette har næringshagen i 2012 ytt fakturerbare tjenester direkte til bedrifter i regionen 
for totalt kr. 178.200,-. 
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•	 Omsetning og resultat for alle næringshagebedrifter ved utgangen 2011, samt antall ansatte ved 
utgangen av 2012 er registrert som et utgangspunkt for å vurdere utviklingen i bedriftene videre.  
Dette er også innrapportert til SIvA og STFK (i tråd med retningslinjene i det Nasjonale Næringshage-
programmet) 

•	 Statistiske fakta knyttet til bosetting, sysselsetting og næringsstruktur i Holtålen og Røros ved utgan-
gen av 2011 er samlet og presentert i årsrapporten for 2011. Dette som et utgangspunkt for å følge 
utviklingen videre.

•	 Styret i RNH har flere ganger i løpet av 2012 diskutert et mulig samarbeid med andre kommuner som 
Tydal, Os, Tolga, Tynset, Folldal og Alvdal. Foreløpig har styret konkludert med at så lenge ingen av 
disse kommunene og heller ikke Hedmark fylkeskommune bidrar til grunnfinansieringen av nærings-
hagen, kan ikke næringshagen ta opp bedrifter i andre kommuner enn Røros og Holtålen som målbe-
drifter i næringshagen. I desember 2012 vedtok styret i næringshagen å tilby førstelinjetjeneste til Os 
kommune. Det foregår for tiden en politisk debatt og prosess om et tettere næringssamarbeid mellom 
kommunene i Fjellregionen. 

 

INFONETT RØROS SOLhEIm PENSJONAT RØROS FLySERVICE

mETA RØROSREIN
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AS Avisdrift / Fjell-Ljom AS 1989 fra 2011 --- --- ---- 5 2.570.000,-

Destinasjon Røros FLI 1995 fra 2011 --- --- jA 8 9.955.000,-

Dutch Connection, The AS 2009 fra 2011 jA --- --- 1 587.000,-

Euforia as AS 2007 fra 2012, aug. --- --- --- 4 2.922.000,-

Facundia as AS 2012, jan. fra 2012, aug. --- jA --- 1 -----

Femundløpet as AS 2010 fra 2012, des. --- --- jA 1 400.000,-

Fjøsakademiet ENK 2010 fra 2011 jA --- jA 1 ikke oppgitt

Form til fjells as AS 2003 fra 2011 --- --- --- 7 4.223.000,-

Frontal Media as AS 2012, jan. fra 2012, jan --- jA --- 3  -----

gjøsvika Invest as AS 1995 fra 2011 --- --- --- 2 4.918.000,-

Infonett Røros as AS 2001 fra 2011 --- --- --- 16 31.520.000,-

johan Kjellmark as AS 1989 fra 2011 --- --- --- 71 85.971.000,-

Kommuniké as AS 1997 fra 2012, mars --- --- --- 3 1.486.000.-

Lysgaard Keramikk ENK 2006 fra 2011 --- --- --- 4 ikke oppgitt

Mr. Boothman / NAM ENK 2012, april fra 2012, juni --- jA --- 0-1  -----

NAv Arbeidslivssenter AvD fra 2011 --- --- --- 4 ikke oppgitt

Norsk Mestring ENK 2008 fra 2012, des. --- jA jA 1 ikke oppgitt

Optimus AS AS 1995 fra 2012, febr. --- --- --- 22 18.480.000,-

Potteriet Røros AS AS 1997 fra 2012, april --- jA --- 6 1.661.000,-

Røros Auto AS AS 1998 fra 2011 --- --- --- 17 47.720.000,-

Røros Elektrisitetsverk AS AS 1995 fra 2011 --- --- --- 50 151.907.000,-

Røros Flyservice RRS AS AS 2001 fra 2011 --- --- --- 10 10.850.000,-

Røros Hotell AS AS 1995 fra 2011 --- --- --- 289 74.962.000,-

Røros Hotell Eiendom AS 1995 fra 2011 --- --- --- 0 75.366.000,-

Røros Idrettslag FLI 1995 fra 2011 --- --- --- 1 ikke oppgitt

Røros Produkter AS AS 2008 fra 2011 --- --- --- 22 17.950.000,-

Røros Regnskap AS AS 1995 fra 2011 --- --- --- 12 8.324.000,-

Røros Ressurs AS fra 2011 --- --- --- 4 3.206.000,-

RørosBanken SpB fra 2012, januar --- --- --- 43 79.390.000,-

Rørosmat SA 1999 fra 2011 --- --- --- 5 4.198.000,-

Rørosopplevelser as AS 2007 fra 2012, aug. --- --- jA 1 166.000,-

Solheim Pensjonat AS 2012, mars fra 2012, aug. jA jA jA 5  -----

Stift. Det Brinner En Eld STI 1996 fra 2011 --- --- --- 1 4.557.000,-

næringshagebedrifter i røros kommune i 2012
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Storeng, Beck og Due Lund DA avd Røros fra 2012, mai --- --- ---- 13 ansatte totalt i Norge

Torsvoll Hiort ENK 1995 fra 2012, nov --- --- jA 1 ikke oppgitt

Thomasgaarden DA 2006 fra 2012, april --- jA --- 1 ikke oppgitt

Ungt Entreprenørskap FLI avd Røros fra 2011 --- --- --- 5 ansatte i Hedmark

UTE Depot as AS 1997 fra 2012, april --- --- --- 5 8.244.000,-

vauldalen Fjellhotell as AS 1995 fra 2011 --- --- jA 16 6.728.000,-

verket Røros as AS 2009 fra 2011 --- --- --- 4 6.856.000,-

vinterfestspill i Bergstaden STI 2000 fra 2011 --- --- --- 2 2.809.000,-

næringshagebedrifter i røros kommune i 2012
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Atelier Fryd DA DA 2011 fra 2011 jA jA --- 7 ikke oppgitt

Finland Trevare AS AS 2001 fra 2011 --- --- --- 3 1.457.000,-

HKØ AS 2010 fra 2011 --- --- jA 3 3.375.000,-

Haltdalen Sparebank SpB fra 2012, januar --- --- --- 14 25.878..000,-

Holtålen Bygg og Handel AS 2011 fra 2011 --- jA --- 2 2.484.000,-

Hotspot Holtålen ENK 2011 fra 2012, april --- jA jA 1 ikke oppgitt

Kaffekråa as AS 2012, jan fra 2012, jan jA --- --- 10 ----

Lille Rødhette as AS 2010 fra 2011 jA jA --- 2 1.834.000,-

Meta as AS 1995 fra 2011 --- --- --- 38 43.036.000,-

gauldal Energi (konsern) AS 1997 fra 2011 --- --- --- 53 131.597.000,-

næringshagebedrifter i Holtålen kommune i 2012

Fra åpninga av Ålentorget i 
juni 2012, et snaut år etter 
storflommen som ødela hele 
senteret.
KAFFEKRÅA AS:
hege moan og Viviann Sollie
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MØTER, KURS Og SAMLINgER
i 2012 Har rnH vært Med på å arrangere 
føLgende kurs og saMLinger for næringsLivet i regionen:

m TRØNDELAgS EUROPAKONTOR: mULIGhETER I EUROPA
 - mars 2012, 17 påmeldte fra 16 ulike bedrifter
 - arrangert i samarbeid med Røros kommune og Innovasjon Norge

m KvINNOvASjON: ÅPNINGS- OG INSPIRASJONSKVELd
 - mars 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen 2012 
 - innledning med performancekunstner Silje Eugenie Øktner,  presentasjoner av alle samarbeidende   
   miljø i Kvinnovasjon: Leiv Eiriksson Nyskaping, Hedmark Kunnskapspark, vingelen Utvikling og RNH

m STYREFORUM: hABILITET, ETIKK OG LOJALITET
 - mars 2012, 30 påmeldte fra 22 ulike bedrifter
 - innledning ved Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS

m NæRINgSLIvET I HOLTÅLEN: KVELdSmAT
 - arrangert i hovedsak av Holtålen kommune
 - mars 2012, stor deltakelse fra svært mange bedrifter

m ETABLERERKURS: 4 mØTER - 4 TEmA
 - april 2012, 66 påmeldte
 - faglig innhold levert av Leiv Eiriksson Nyskaping, kombinert med lokale innledere
 - finansiert med midler fra NAv, Innovasjon Norge, RørosBanken, Haltdalen Sparebank, 
   Sparebank 1 Midt-Norge, Tolga-Os Sparebank, Sparebanken Hedmark og kommunene Tynset, 
   Tolga, Os, Røros og Holtålen
 
m OPPFØLgINg ETTER ETABLERERKURS: GRÜNdERNETTVERK
 - april og mai 2012
 - lagt til rette for et uformelt nettverk mellom deltakere på etablererkurs

m KvINNOvASjON: VÅG Å SyNES
 - mai 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen 2012 
 - innledninger med gründer Heidi Wang, Noen as og presentasjon av nettstedet K-Plass ved T. Holmen
 - alle deltagere presenterte seg selv, tatt opp på video

m FOR gRÜNDERE Og NYETABLERTE: KICKSTART
 - mai 2012, 10 påmeldte fra 9 ulike bedrifter
 - innledning ved Proneo og Neste Steg Karriereutvikling

m KvINNOvASjON: FORmALITETSJUNGELEN
 - mai 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen 2012 
 - innledning ved Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS
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m STYREFORUM: STyRETS ANSVAR OG OPPGAVER
 - juni 2012, 24 påmeldte fra 16 ulike bedrifter
 - innledning ved Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS

m SCANDINAvIAN HEARTLAND: KICK-OFF 
 - august 2012, 53 påmeldte, 28 bedrifter representert 
 - åpent oppstartsmøte med informasjon om og innvitasjon til deltagelse i Scand. Heartl.
 - arrangert i samarbeid med Destinasjon Røros

m SCANDINAvIAN HEARTLAND: INFORmASJONSmØTE FOR OS KOmmUNE
 - september 2012, 7 bedrifter representert 
 - arrangert i samarbeid med Os kommune

m STYREFORUM: SELSKAPETS STRATEGI
 - september 2012, 33 påmeldte fra 25 ulike bedrifter
 - innledninger ved Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS og Rørosregionen Næringshage

m ETABLERERKURS: 2 mØTER - 4 TEmA
 - oktober 2012, 24 påmeldte, kurset ble holdt i Tolga kommune
 - faglig innhold levert av Leiv Eiriksson Nyskaping, kombinert med lokale innledere
 - finansiert med midler fra NAv, Innovasjon Norge, RørosBanken, Haltdalen Sparebank, 
   Sparebank 1 Midt-Norge, Tolga-Os Sparebank, Sparebanken Hedmark og kommunene Tynset, 
   Tolga, Os, Røros og Holtålen

m KvINNOvASjON: REKRUTTSKOLEN
 - oktober 2012, forbeholdt deltakerne i Kvinnovasjon i Fjellregionen 2012 
 - 2-dagers samling for deltagere i Kvinnovasjon i Fjellregionen og Kvinnovasjon Trondheimsfjorden Rundt.
 - 49 deltagere som fulgte et intenst ”treningsopplegg” med flere innledere og mange mentorer samt   
    godt sosialt samvær og praktiske øvelser på Haltdalen Kurs og Øvingssenter (HKØ)
 - arrangert i samarbeid med Kvinnovasjon Trondheimsfjorden Rundt

m SCANDINAvIAN HEARTLAND: dESTINASJON SAVALEN
 - november 2012, 7 bedrifter / organisasjoner representert 
 - arrangert i samarbeid med Savalen Arrangement

m STYREFORUM: PERSONALFORVALTNING
 - november 2012, 20 påmeldte fra 13 ulike bedrifter
 - innledning ved Advokatfirmaet Storeng, Beck & Due Lund ANS

m SCANDINAvIAN HEARTLAND: INFORmASJONSmØTE FOR NORd-ØSTERdAL
 - desember 2012, 7 avholdt på Savalen, Tynset 

m SCANDINAvIAN HEARTLAND: AKTIVITETSLEVERANdØRSAmLING
 - desember 2012, 7 avholdt på Kverneng gård, Røros
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KOBLINg Og NETTvERKSBYggINg
RNH 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. RNH skal initiere til nettverksbygging gjennom å også legge til 
rette for og delta på møteplasser for næringslivet i regionen. RNH skal være en aktiv del av SIvAs kompe-
tanse- og innovasjonsnettverk og delta aktivt på samlinger i SIvA-Nett, viktige arrangement i regi av Sørs-
Trøndelag fylkeskommune, samlinger i Næringshagene i Norge og samlinger i Trøndernett.

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. 
Medarbeiderne i RNH skal være godt oppdatert på virkemidler i Innovasjon Norge, Regionalt Forskningsfond, 
vRI og SkatteFUNN. gjennom dette skal RNH være en tydelig del av innovasjonsmiljøet i Sør-Trøndelag og 
kunne fungere som en ”forlenget arm” for regionalt og nasjonalt virkemiddelaparat. RNH skal videre ha tett 
kontakt med næringssjefen i Røros kommune og utviklingsteamet for næringsarbeid i Holtålen kommune.

RNH skal bidra til økt fokus på viktigheten av videreutdanning, kompetanseheving og rekruttering av 
personer med riktig kompetanse til regionen. Dette kan gjøres i et samarbeid med bl.a. Røros Ressurs, Røros 
videregående skole, NTNU, BI og flere.

i 2012 Har rnH vært en aktiv deL av disse nettverkene:

NæRINGShAGENE I NORGE
m Daglig leder samling, Namsos, februar 
m Årsmøte, Trondheim, mai
m I desember søkte Tindved Kulturhage om midler fra Kulturdepartementet for å lage et nettverk for 
 næringsutvikling for kulturnæringer. RNH var en del av denne søknaden og ønsket gjennom dette et 
 tettere samarbeid med Tindved Kulturhage. Søknaden ble dessverre avslått.
m RNH hadde pga sykmelding ikke anledning til å delta på Daglig leder samling i Bodø i november

SIVA
m SIvA-dag, Trondheim, februar
m SIvA-NETT, Trondheim, mai
m Samling i BI-studie, Trondheim, september
m Kvinnovasjons-samling, Oslo, desember

SØR-TRØNdELAG FyLKESKOmmUNE
m Løpende kontakt med fylkeskommunens ansvarlig for næringshagene Ole Harris Hansen
m Næringssamling i Sør-Trøndelag, Røros, april 
 RNH satt også i programkomiteen for denne konferansen
m Trøndernettet, Orkanger, september

BLILyST
m Samarbeidsmøte Blilyst, Røros kommune, Destinasjon Røros og RNH, Røros, januar
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INNOVASJON NORGE SØR-TRØNdELAG
m Løpende kontakt gjennom året
m Innovasjon-Norge-dag med saksbehandler Kvalvik på Røros, august
m Innovasjon-Norge-dag med saksbehandler voie på Røros, september
m Innovasjon-Norge-dag med saksbehandler Kvalvik på Røros, november
m Tegning av samarbeidsavtale som nøkkelbedrift, august

LEIV EIRIKSSON NySKAPING AS (LEN)
m Løpende dialog og samarbeid gjennom året i forhold til etablererkurs
m Løpende dialog og samarbeid gjennom året i forhold til Kvinnovasjon i Fjellregionen
m Inngåelse av samarbeidsavtale for 2013, desember

hEdmARK KUNNSKAPSPARK / VINGELEN UTVIKLING
m Løpende dialog og samarbeid gjennom året i forhold til Kvinnovasjon i Fjellregionen

VRI-TRØNdELAG
m Sporadisk kontakt i løpet av året i ulike sammenhenger

RØROS KOmmUNE
m Faste møter mellom næringssjef Kjetil Reinskou og daglig leder i RNH Sigrid M. jansen 2-3 g pr mnd
m Deltatt i arbeidsutvalget for ny Strategisk Næringsplan for Røros kommune
m Deltatt på møte om mulig vekst innen private helsetjenester, mai
m Deltatt med alle ansatte på Workshop for arrangementsleverandører i Røros og Holtålen, juni

hOLTÅLEN KOmmUNE
m Fast deltakelse på møter i utviklingsteamet for næringsutvikling i Holtålen kommune, ca 1 g pr mnd
m Holdt møte for alle mellomledere i kommunen om næringsutvikling, januar
m Deltatt på møte mellom kommunen og de næringsdrivende i Ålen senter, april
m Holdt tale under åpningen av ÅlenTorget (tidligere Ålen Senter), juni

dESTINASJON RØROS
m Deltatt på frokostmøter i Destinasjon Røros løpende gjennom året
m Flere møter i perioden i forbindelse med Scandinavian Heartland

UNGdOm OG UTdANNING
m Deltagelse på SUM-messa, Røros, januar
m Dialogmøte med Røros vgs, Røros Ressurs, NAv, Røros kommune, Tverrfaglig opplæringssenter om   
 videregående utdanning og næringsliv, april
m vært mentor for studenter på BI i Trondheim som skrev oppgave om RNH og Innovasjon, jan - mai

ANNET
m Konferansen vilje og vekst, Røros, april
m FRAMPÅ, Oslo, september
m Trøndersk Reiselivskonferanse, Namsos, september
m ARMS: Kick-off, Røros, november
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EgEN KOMPETANSE Og LOKALER
Ansatte i næringshagen
m RNH hadde som mål at næringshagen skulle utvide fra  én til to faste ansatte i løpet av året. 
 Dette målet ble nådd i mars. I tillegg ble det i august ansatt en prosjektarbeider fram til des. 2013.

De ansatte i RNH skal være oppdaterte og kompetente på næringsutvikling og veiledning, og bør derfor 
delta på kurs, konferanser og annen kompetanseheving som sikrer dette. Ansatte i næringshagen deltatt på 
følgende kompetansehevingstiltak i 2012:

Studier
m Næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling, BI i samarbeid med SIvA
 - daglig leder i næringshagen gjennomfører dette studiet i 2012 - 2013
m Studie i Opplevelsesdesign, Universitetet i Nordland
 - næringshagens ansvarlige for Scandinavian Heartland gjennomfører dette studiet i 2012 - 2013
m Kurs i Tjenestedesign, arrangert av Innovasjon Norge, Trondheim, oktober 2012
m Kurs i metodikk for Scandinavian Heartland, Stockholm, november 2012
m Opplæring i bruk av Canvas / Osterwalder, ”privatundervisning” til alle ansatte i RNH fra Inn. Norge

Arbeidets Rett 13. april 2012

Fjell-Ljom 5. mars 2012

hAGEN VÅR: INN STØRRE LOKALER I ”VEKSThUSET” PÅ RØROS
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Studieturer
m Studietur om samarbeid mellom småskala matprodusenter, med Rørosmat
 Piemonte, Italia, oktober 
 - daglig leder i næringshagen deltok på dette, deltakelse finansiert av Innovasjon Norge
m Studietur for styret og alle ansatte i næringshagen, andre næringshager og samarbeidende miljø
 Besøk i valdres Næringshage på Fagernes, Landsbyen næringshage på Dokka, Fabrikken på 
 Lillehammer og Lillehammer Kunnskapspark, november

Lokaler
m RNH har sin hovedbase i ”veksthuset” i Tollef Bredalsvei på Røros. Her flyttet næringshagen inn i større 
 lokaler sommeren 2012.
m RNH har ikke hatt en tilfredsstillende fast kontorplass i Holtålen kommune i 2012. Næringshagens 
 opprinnelige lokaler ble ødelagt av storflommen i Ålen høsten 2011. gjennom 2012 har næringshagen 
 delvis benyttet et lokale på biblioteket i Ålen og delvis et kontor i kjelleren i kommunehuset. 
 Næringshagen har gjennom året likevel vært tilstede i Holtålen kommune, enten på bedriftsbesøk eller 
 i disse midlertidige lokalene i gjennomsnitt én dag per uke gjennom hele 2012.
m Høsten 2012 gjorde styret i RNH et vedtak om å se på muligheter for en ny samlokalisering på Røros,  
 og på hvordan RNH med dette - også rent fysisk - kan bli en del av et tettere miljø med små- og 
 mellomstore bedrifter og gründere som ønsker samhandling.

Fra studietur med Rørosmat SA til Pienmonte, Italia og fra styrets studietur til Landsbyen Næringshage på Dokka og valdres Næringshage på Fagernes.
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Samlet annonsering for StyreForum, Scandinavian Heartland og Etablererkurs

PROFILERINg
Profil
m RNH hadde som mål at næringshagen skulle få en ny helhetlig profil og lansere et nytt nettsted i 
 løpet av 2012.
 Dette kom på plass våren 2012. Næringshagne har siden da konsekvent benyttet denne profilen på 
 alt materiale. Næringshagens profil kombineres med profilen til Næringshagene i Norge, og er 
 forøvrig i tråd med retningslinjer fra SIvA og STFK om logo og profilbruk. 

Nettside
m Nettsiden www.roroshagen.no sto ferdig våren 2012. Det ble lagt ned et omfattende arbeid i å 
 utvikle et nettsted som både skal presentere næringshagens virksomhet og ansatte, alle bedrift-
 ene med tilknytning til næringshagen, kurs og aktiviteter og ikke minst et bredt spekter av inform-
 asjon til næringslivet i regionen. Det var en krevende øvelse å ferdigstille nettstedet som ble 
 lansert under generalforsamling i selskapet i mai 2012
m Næringshagens nettsider oppdateres løpende med nyheter og annen informasjon. 
 All påmelding til møter og kurs foregår gjennom nettstedet

  Facebook
m RNHs facebookside har gjennom året blitt brukt konsekvent og jevnlig som  
  en rask og effektiv måte å spre informasjon om kurs, aktiviteter og andre 
 nyheter på.
m I januar 2012 hadde næringshagen 160 ”liker” / følgere. ved utgangen av 2012 
 var det 380 personer som ”liker” / følger næringshagens facebookside. 
 De aller fleste av disse er mellom 35 - 44 år, men også gruppene 45 - 54 år og  
 25 - 34 år er godt representert. 57,5 % av våre følgere er kvinner.

Årsrapport 2011
m våren 2011 ga RNH ut en omfattende årsrapport over arbeidet i 2011. 
 Rapporten omfattet også næringsstatistikk for kommunene Røros og Holtålen.  
 Dette dokumentet var et viktig profilbyggende dokument for næringshagen og  
 et forsøk på å synliggjøre næringshagens rolle i lokalsamfunnet i oppstarts-
 perioden

Flyere og dm
m I løpet av 2012 har vi laget flere DM / flyere (kun digitalt eller i noen   
 tilfeller også kopiert opp) knyttet til arrangement og kurs. 

Annonsering
m Det er i løpet av 2012 brukt relativt mye midler på annonsering for   
 næringshagens aktiviteter.

Aktiviteter og opplevelser 

– en lønnsom mulighet for din bedrift?

Interregprosjektet SCANDINAVIAN HEARTLAND har som mål å utvikle et kompetanse-senter 

for leverandører av aktiviteter og opplevelser til reiselivet i Fjellregionen i Norge og Dalarne i 

Sverige. Prosjektet skal gi oppfølging, råd og veiledning til bedrifter som leverer aktiviteter. De 

bedriftene som blir tatt opp i prosjektet, vil bli fulgt tett i ett og et halvt år. 

Torsdag 20. september kl 10.00–14.30 Bergstadens Hotell, Røros.

Innledning ved Olve Norderhaug om sommersatsingene i Trysil, 

Destinasjon Røros og innkjøpere i reiselivsnæringen om muligheter. 

Pris: GRATIS, inklusive lunsj med lokale råvarer 

Påmelding: Innen fredag 14. sept. på www.roroshagen.no/arrangement

For:  - Deg som allerede selger aktiviteter og opplevelser i dag

         - Deg som kunne tenke deg å starte nye aktiviteter, for eksempel i tilknytning til eller i 

            samarbeid med annen reiselivsvirksomhet

         - Deg som driver reiselivs- eller opplevelsesnæring i Stor-Elvdal, Alvdal, Tynset, Rendalen, 

           Tolga, Os, Holtålen eller Røros og er nysgjerrig på hva Scandinavian  Heartland er.

Bli med og se om prosjektet kan gi akkurat deg noe for fremtiden din! 

selskApets strAtegi

Styreforum med frokost for styremedlemmer, styreledere og 

daglige ledere i bedrifter i Rørosregionen 

Fredag 7. sept. kl 08.30–10.30 «Veksthuset», Tollef Bredals vei 13, Røros 

Innledning ved Advokat Nils H. Storeng og Sigrid M. Jansen

Pris: Daglige ledere og styreledere i bedrifter som er medlemmer i Rørosregionen Næringshage as: 

kr 350,-. Ikke-medlemmer: kr 650,-. Prisen inkluderer frokost.

Påmelding: www.roroshagen.no/arrangement

Møtet er en del av et kompetansehevingsprogram for styrearbeid som pågår i hele 2012. 

Mer informasjon om dette finner du på www.roroshagen.no.

etABlererkUrs

Holtålen - Røros - Os - Tolga - Tynset

 
Har du en «gründer i magen» eller har du nylig startet din egen 

virksomhet? Velkommen til et kostnadsfritt etablererkurs!

Tirsdag 23. oktober kl 09.00-16.00: 

- Forretningsplan og markedsplan

Tirsdag 30. oktober kl 09.00-16.00: 

- Salg og merkevarebygging    - Økonomi og veien videre for gründere

Deltagere får også tilbud om èn time individuell rådgivning på sin bedrift/bedriftsidé med bedrifts-

rådgiver Torstein Rønning.  Faglig ansvar: Leiv Eiriksson Nyskaping AS fra Trondheim. 

Sted: Malmplassen Gjestegård, Tolga. Lunsj vil bli servert.

Påmelding: www.roroshagen.no/arrangement   

Informasjon: anmagritt@roroshagen.no, tlf. 922 24 698. Frist: senest onsdag 17. oktober 2012

Dette kurset er  muliggjort gjennom finansiering fra: NAV, Innovasjon Norge, Rørosbanken, Haltdalen Sparebank, Sparebank 1, Midt-Norge, 

Tolga-Os Sparebank, Sparebanken Hedmark, Holtålen kommune, Os kommune, Tolga kommune, Tynset kommune og Røros kommune i 

samarbeid med Leiv Eriksson Nyskaping as og Rørosregionen Næringshage as. 

EuropEiska unionEn 

Europeiska regionala utvecklingsfonden
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ETABLERvEILEDNINg 
Og FØRSTELINjETjENESTE
Som en del av RNHs visjon og overordna mål mener vi det er fornuftig at næringshagen også driver veiled-
ning og hjelp for gründere og nyetablerte. vi ønsker at 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 vårt 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 har i 2012 levert en felles 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 nærings-
 virksomhet 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 De nye nettsidene RNH fikk utviklet i 2012 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.



22

ETABLERERKURS 2012
Rørosregionen Næringshage as inviterte i januar 2012 Alvdal kommune, Folldal kommune, Tynset kommune, 
Tolga kommune, Os kommune, Røros kommune, Holtålen kommune, Regionrådet i Fjellregionen, Tolga 
Os Sparebank, RørosBanken, Haltdalen SpareBank, SpareBank 1 Midt-Norge og Sparebanken Hedmark til 
et samarbeid med Innovasjon Norge, NAv Sør-Trøndelag og Leiv Eiriksson Nyskaping as i Trondheim samt 
Rørosregionen Næringshage på Røros. 

Formålet var finansiering og gjennomføring av etablererkurs for gründere og nyetablerte i Rørosregionen og 
Nord-Østerdal. Regionrådet i Fjellregionen samt Alvdal og Folldal kommune valgte å takke nei til tilbudet, 
mens de andre inviterte aktørene ble med i samarbeidet. 

Kursene var rettet mot gründere og nyetablerte næringsdrivende i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga 
og Tynset og beregnet for personer både i og utenom NAv-systemet. De hadde som mål å gi deltagerne fag-
lig kunnskap rundt det å drive egen næringsvirksomhet. I tillegg fikk hver av deltagerne mulighet til ha én 
time individuell rådgivning med en bedriftsrådgiver for å gå gjennom sin spesifikke forretningsidé. 

Leiv Eriksson Nyskaping (LEN) i Trondheim (som er Rørosregionen Næringshage as’ kompetansesenter), 
hadde det faglige ansvaret for kursene, og fulgte samme modell som følges på Fosen og i Trondheim. 
I tillegg til foreleserne fra LEN var det én foredragsholder til hvert tema, hovedsaklig med lokal tilknytning. 

vårkurs
APRIL 2012: RØROS, 66 PÅmELdET
Av de 66 deltagerne var det 38 som benyttet seg av tilbudet om en kostnadsfri individuell veiledningstime 
i etterkant av kurset. Disse fordelte seg på 29 ulike prosjekt. Flere av deltagerne er også med i prosjektet 
Kvinnovasjon i Fjellregionen og / eller får oppfølging fra Rørosregionen Næringshage as som næringshage-
medlem eller via førstelinjetjenesten. 

Høstkurs
OKTOBER 2012: TOLGA, 24 PÅmELdET
Kurset hadde totale 24 påmeldte fordelt 
på de fem nevnte kommunene. Av de 24 
påmeldte valgte 10 personer å benytte seg 
av tilbudet med individuell oppfølging.

rapporter
Det er skrevet egne rapporter fra begge  
etablererkursene i 2012. Rapportene inne- 
holder bl.a. oversikt over samtlige deltakere 
på kursene og kan lastes ned fra nærings-
hagens nettsider på www.roroshagen.no

Andrew Boothman fra Røros gikk etablererkurs i april 2012, og registrerte 
senere selskapet NAM for å produsere Klæsskake. (Foto: Fjell-Ljom) 
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KvINNOvASjON I FjELLREgIONEN 2012
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. Regjeringens mål har vært 
at det innen 2013 skal være minst 40 prosent av nye entreprenører som er kvinner. Programmet Kvinno-
vasjon er bygd opp rundt: MOBILISERINg, SAMHANDLINg, NETTvERK, MENTOR, PROFILERINg, gODE 
EKSEMPLER Og KOMPETANSE. 

Kvinnovasjon skal ha et spesielt fokus på vekst og vekstambisjoner, men skal også være en satsing for 
kvinner som ønsker å starte bedrift for det lokale og regionale markedet. RNH har i  2012 hatt et ønske om 
å spisse bruken av midlene i Kvinnovasjon og primært fokusere på de deltagerne som virkelig ønsker å satse 
og oppnå noe med sin deltagelse. Dette har resultert i at det har vært en naturlig siling av prosjekter gjen-
nom året ut i fra hvem som opprinnelig ble tatt opp i prosjektet. 

Det å utvide nettverket til deltagerne i Fjellregionen ved å koble de sammen med deltagerne i Kvinnovasjon 
Trondheimsfjorden Rundt under Rekruttskolen, var en positiv opplevelse. Dette var en ny måte å organisere 
aktiviteter i Kvinnovasjonsprogrammet på og ga ikke bare en bedre ressurs-
utnyttelse, men også muligheten for RNH å profilere seg ovenfor bedrifter 
i Trondheimsregionen. I ettertid har dette resultert i at flere prosjekter har 
oppsøkt RNH for mentorbistand og rådgiving, og modellen fra Rekruttsko-
len har blitt adoptert i andre Kvinnovasjonsmiljø på oppfordring fra SIvA.

rapporter
Det er skrevet egne rapporter fra Kvinnovasjon i Fjellregionen 2012 og 
2011. Rapportene inneholder bl.a. oversikt over samtlige deltakere i 
Kvinnovasjon, oversikt over alle aktiviteter, regnskap og finansiering, 
samt evaluering. Rapportene kan lastes ned fra næringshagens 
nettsider på www.roroshagen.no

Fjell-Ljom 23. februar 2012
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SCANDINAvIAN HEARTLAND
Interreg-prosjektet Scandinavian Heartland skal styrke og utvikle turistforetak og arrangement i Dalarna i 
Sverige og Fjellregionen i Norge. På norsk side har RNH prosjektledelse for to av tre delprosjekter, nemlig 
Etablerersenter og Bedriftssamarbeid.  Prosjektleder for RNH er 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	etableres

2) entreprenørsenter 
•	 20	produkter	blir	bookningsbare	via	veiledning	fra	RNH.	
•	 Fire	grenseregionale	temanettverk	skal	dannes	der	bedrifter	kan	hente	inspirasjon	fra	hverandre.	
•	 Utvikle	verktøy	for	veiledning	av	reislivsbedrifter.

Scandinavian heartland på bedriftsbesøk: jakob Ebner fra länsstyrelsen i Dalarna, Cathrine Fodstad fra Regionrådet for Fjellre-
gionen og Elin viken fra Rørosregionen Næringshage på besøk hos prosjektdeltaker Stein Kverneng med Rørosopplevelser as og 
Kverneng gård, høsten 2012.  
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Dette skal skje gjennom utvikling av i hovedsak etablerte arrangementer, samt økt samarbeid mellom over-
nattingssteder og aktivitetsleverandører. For RNH betyr det i tillegg at vi skal utvikle et entreprenørskaps-
senter som har nok kompetanse i seg til at det fungerer som et senter for utvikling av reiselivsbedrifter også 
etter at prosjektet er ferdig.

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 mel-
lom januar 2012 og juni 2014.

I løpet av 2012 be det startet opp veiledning av ca 30 bedrifter i hele regionen. De fleste av disse var små 
leverandører av aktiviteter og opplevelser og der mange ikke er medlem av Destinasjon Røros. RNH drar ut 
til bedriftene og i samarbeid med bedriftene selv blir det avdekket potensiale for forbedring og utvikling.
Prosjektet skal veilede både på den generelle forretningsmodellen til bedriftene, men også utvikle og de-
signe nye produkter for reiselivsmarkedet.

Det har vært et godt samarbeid med RNHs ekvivalent i Sverige -  Entreprenörsskolan i Leksand for å få 
utviklet og prøvd ut et sett med verktøy til bruk i veliedningsarbeidet. På begge sider av grensen har Oster-
waldercanvaset vært flittig i bruk i tillegg til et nyutviklet kartleggingsverktøy for overnatting, aktiviteter og 
mat/restaurant/bespisning.

deltar i Scandinavian heartland: Oddvar Olsen fra Spydspissen i Rendalen driver med fiske, hest, hund og vandringer som han 
tilbyr besøkende. Han tar også med seg gjester på skogsarbeid med hest, slik som bildet viser. gjennom Scandinavian Heartland skal 
Spydspissen få en større nettverk og bli tydeligere på pakking og markedsføring av aktivitetene sine.    
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år fødseLs-
overskudd

netto
tiLfLytting

suM foLke-
taLLsutvikL.

foLketaLL
per. 31.12

2006 - 9 - 2 - 11

2007 - 8 + 1 - 7 2.076

2008 - 10  + 5 - 5

2009 - 7 + 6 - 1

2010 -23 + 7 - 16

2011 -15 - 20 - 35

2012 - 15 32 17 2.030

samlet utvikling siste 5 år - 46

HoLtåLen koMMune

BEFOLKNINgSUTvIKLINg

år fødseLs-
overskudd

netto
tiLfLytting

suM foLke-
taLLsutvikL.

foLketaLL
per. 31.12

2006 7 25 32

2007 - 4 - 48 - 51 5.620

2008 - 21  - 36 - 57

2009 -15 27 13

2010 -27 31 5

2011 -17 39 23

2012 - 20 5 - 15 5.589

samlet utvikling siste 5 år - 31

røros koMMune

foLketaLLs-
utvikLing i 2012

fødseLs-
overskudd

suM foLke-
taLLsutvikL.

foLketaLL
per. 31.12.2012

Røros - 20 - 11 5.589

Holtålen - 15 + 17 2.030

Os - 5 - 5 2.035

Tolga 0 0 1.681

Tydal - 3 - 3 865

Tynset 3 + 6 5.570

Midtre gauldal 16 + 113 6.266

koMMuner i nærHeten
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tiLførte MidLer 2010 2011 2012

Kommunalt næringsfond, direkte til bedrifter 300.000,- 400.000,- 260.000,-

Kommunalt næringsfond, fordelt på ant. bedrifter 10 14 11

Interkommunalt næringsfond, dir. til bedrifter --- --- 390.000,-

Interkommunalt næringsf., fordelt på ant. bedrifter --- --- 4

Kommunalt næringsfond, andre prosjekt og div.  280.000,- 698.000,- 240.000,-

Interkommunalt næringsf., andre prosjekt og div. --- --- 175.000,-

Innovasjon Norge, etablerertilskudd 300.000,- 547.000,- 0,-

Innovasjon Norge, andre tilskudd, inkl. landbruk 2.272.000,- * 6.705.000,-* 2.506.100,-

Innovasjon Norge, markedslån * (inkl. i tilskudd) * (inkl. i tilskudd) 5.000.000,-

SkatteFUNN, antall prosjekt (NYE dette år / aktive) 0 / 1 2 /2 1 / 2

Blilyst 870.000,- 747.000,- 548.000,-

RørosBankens Næringsfond, direkte til bedrifter 105.000,- 220.000,- 635.000,-

RørosBankens Næringsf., fordelt på ant. bedrifter 4 4 7

RørosBankens Næringsfond, andre prosjekt og div. 50.000,- 260.000,- 360.000,-

SUm I KR. 4.177.000,- 9.577.000,- 10.114.100,-

TILFØRTE MIDLER TIL ETABLERINg, 
FORSKNINg Og UTvIKLINg
tiL Bedrifter i røros koMMune

tiLførte MidLer 2010 2011 2012

Kommunalt næringsfond, direkte til bedrifter 200.000,- 907.000,- 325.000,-

Kommunalt næringsfond, fordelt på ant. bedrifter 4 15 11

Interkommunalt næringsfond, dir. til bedrifter -- -- 155.000,-

Interkommunalt næringsf., fordelt på ant. bedrifter -- -- 6

Kommunalt næringsfond, andre prosjekt og div.  320.000,- 593.000,- 250.000,-

Interkommunalt næringsf., andre prosjekt og div. -- -- 50.000,-

Innovasjon Norge, etablerertilskudd 0,- 0,- 0,-

Innovasjon Norge, andre tilskudd, inkl. landbruk 135.000,- 225.000,- 1.272.000,-

SkatteFUNN, antall prosjekt (NYE dette år / aktive) 1 / 2 0 / 1 1 / 1

Blilyst 255.000,- 195.000,- 236.500,-

SUm I KR. 910.000,- 1.920.000,- 2.288.500,-

tiL Bedrifter i HoLtåLen koMMune
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