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RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE

FORRETNINGSIDÉ:
Rørosregionen Næringshage as er et innovasjons- og utviklingsselskap som skal arbeide for vekst og 
nyskaping for og i næringslivet. 

Arbeidet til næringshagen 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. 
 
Rørosregionen Næringshage er næringshage for hele Rørosregionen. Med Rørosregionen mener vi 
kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. Regionen er en naturlig bo- og 
arbeidskommune og går gjennom to fylker; Hedmark og Sør-Trøndelag. Vi har også aktiviteter rettet mot 
næringslivet i Tydal og Selbu. 

        
VISJON:
Rørosregionen Næringshage skal bidra til at Rørosregionen er det mest attraktive næringsutviklingsområdet  
i distrikts-Norge.

OVERORDNET MÅL:
Rørosregionen Næringshage skal bidra til økt verdiskaping for næringslivet i regionen.

VERDIER:
- kompetent
- engasjert 
- tydelig

SLAGORD:
- en drivkraft for nyskaping og vekst
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STRATEGIER:
Rørosregionen Næringshage skal bidra til økt verdiskaping for næringslivet i regionen gjennom å:
•	 arbeide med målbedrifter og bidra til økonomisk merverdi for de 
•	 arbeide med nettverk og kobling, bedriftsmiljø og klyngetankegang
•	 stimulere til innovasjon og nyskaping
•	 bidra til kompetanseheving
•	 mobilisere til forsknings- og utviklingsaktiviteter (FoU)
•	 utfordre bedrifter fra lokale og regionale markeder til nasjonale og internasjonale markeder
•	 stimulering til og følge opp entreprenørskap og gründervirksomhet
•	 bidra til rekruttering av ung kompetanse og øvrig kompetanse tilpasset næringslivet framtidige behov 
•	 drive utstrakt profilering, omdømmebygging, og økt synlighet av næringslivet i regionen 
•	 løfte fram og bidra til regionalt og nasjonalt samarbeid
•	 styrke og synliggjøre Rørosregionen Næringshage som en attraktiv del av Norges innovasjonsnettverk

OVERORDNA MÅLEPARAMETER:
Rørosregionen Næringshage overordna mål er å bidra til økt verdiskaping for næringslivet i regionen.
Næringshagens overordna måleparameter er en årlig vekst i verdiskapning for våre målbedrifter, altså de 
bedriftene vi har et nært samarbeid med. Verdiskaping måles som lønn + resultat. Dette måles gjennom årlig 
rapportering til Siva og fylkeskommunene.

Næringshagen utgir hvert år en samlet oversikt med statistiske nøkkeltall for nærings- og folketalls-
utvikling i regionen. Her innhenter vi også oversikter over hvor store beløp som tilfaller bedriftene i regio-
nen i utviklingsmidler gjennom Innovasjon Norge, SkatteFUNN-ordningen og lokale og regionale nærings-
fond. Denne oversikten er en sentral del av vårt grunnlag for analyser av næringsutviklingen i regionen. 

POSISJON:
Rørosregionen Næringshage skal være:
-  være det foretrukne utviklingsmiljøet for bedrifter i hele regionen
-  være den mest attraktive samarbeidspartneren for tiltaksapparatet for næringsutvikling i regionen  
 (med tiltalsapparatet menes f.eks. Siva, Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, Innovasjon Norge,  
 Norges Forskningsråd, forsknings- og utdanningsinstitusjoner, kommunene, Regionrådet i Fjellregionen mm)
- være et sterkt og samlet fagmiljø med høy kompetanse og stort nettverk
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FØRENDE RETNINGSLINJER
Det arbeidet vi gjør skal være fundamentert i de behovene som kommer til uttrykk i arbeid med de 
bedriftene vi arbeider for. Næringshagen skal ellers arbeide i tråd med det som er nedfelt som 
satsningsområder i kommunale og regionale næringsplaner, satsingsområder fra Sør-Trøndelag og 
Hedmark fylkeskommune og nasjonale satsninger fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
Nærings- og fiskeridepartementet, og Siva. 

EN REGIONAL NÆRINGSHAGE
Fram til 1. januar 2015 var Rørosregionen Næringshage en lokal næringshage for kommunene Holtålen og 
Røros. Fra og med utvidelsen 1.1.2015 dekker næringshagen også hele Nord-Østerdalen., og er en regional 
næringshage for 8 kommuner i to fylker. 
        Rørosregionen Næringshage har nesten fire år lenger “fartstid” i Røros og Holtålen enn i Nord-Østerdalen. 
Å opparbeide seg tillit og nettverk i Nord-Østerdalen er en oppgave som må gå over noe tid. Vi ser på 2015 
som et oppstartsår i så måte, og ønsker å bruke 2016 til å styrke og synliggjøre den delen av virksomheten vår 
som omfatter Hedmarks-kommunene. Vi har ambisiøse mål for arbeidet i Hedmark, samtidig som vi vil styrke 
og videreutvikle allerede eksisterende aktivitet i Holtålen og Røros.. 
        
SAMLOKALISERING OG KLYNGER
Rørosregionen Næringshage er opptatt av klynger og samlokalisering, og arbeider med mange klynge-
miljø. Som regional næringshage for bedrifter i 8 ulike kommuner er det derimot ikke noe mål for oss at 
bedriftene skal være samlokalisert med våre kontorer. Vi arbeider med bedriftsmiljøene der de er. 

NÆRINGSHAGEPROGRAMMET
En stor del av næringshagens virksomhet er knyttet til Det Nasjonale Næringshageprogrammet. 
(Se utdypende beskrivelse på side 18.)

ANNET UTVIKLINGSARBEID
Rørosregionen Næringshage engasjerer seg i et bredt spekter av utviklingsoppgaver ut over Det Nasjonale 
Næringshageprogrammet. Felles for alle andre engasjement er at de skal bidra til næringshagens hoved-
mål. Enkeltprosjekt eller oppgaver ut over Det Nasjonale Næringshageprogrammet skal aldri ha subsidiert  
finansiering via dette programmet.



STYRET:
Styret i Rørosregionen Næringshage as valgt på Generalforsamling i selskapet i april 2015:

•	 Steinar Skjerdingstad, styreleder   eiendomsdirektør, Sporveien, Oslo
•	 Mariell Toven   rådgiver, Siva
•	 Ivar Müller Often  E-verkssjef, Nord-Østerdal Kraftlag (NØK)
•	 Hans Petter Kvikne   prosjekteringsleder, Johan Kjellmark as
•	 Linda M. Ramberg   reiselivsdirektør, Destinasjon Røros
•	 Geir Bergh   Merit Consulting as
•	 Arild Hagen   pensjonist, tidl. banksjef, RørosBanken
•	 Leif Jørgen Hovdahl, vara   Røros Invest as 
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Røros Invest as 200 aksjer
Røros Hotell Eiendom as 200 aksjer
Røros E-verk as 200 aksjer
RørosBanken 200 aksjer
Tolga-Os Sparebank 200 aksjer
Røros Vekst as 150 aksjer
Haltdalen Sparebank 100 aksjer
Nord Østerdal Kraftlag 60 aksjer
Johan Kjellmark as 50 aksjer
Gauldal Energi as 30 aksjer
Saltdalshytta as 30 aksjer
Galåvolden AS 8 aksjer
Rørosmeieriet as  8 aksjer
Stensaas Reinsdyrslakteri as 8 aksjer
Røros Slakteri as                  8 aksjer

Siva   260 aksjer
Røros kommune 200 aksjer
Holtålen kommune 100 aksjer
Tynset kommune 50 aksjer
Os kommune 20 aksjer
Tolga kommune 10 aksjer
Folldal kommune 5 aksjer
Alvdal kommune 5 aksjer
Rendalen kommune 5 aksjer

EIERE:

EIERE OG STYRET
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ANSATTE

SIGRID M. JANSEN 
daglig leder og rådgiver

Sigrid arbeider særlig med 
strategiprosesser og for-
retningsutvikling, og følger 
mange av kundene våre over 
lang tid. 

Sigrid er mye brukt både 
som prosessleder og fored-
ragsholder. I tillegg har hun 
det overordnede ansvaret for 
utviklingen og ledelsen av 
næringshagen.

SINDRE M. OTERHALS 
rådgiver

Sindre arbeider med 
prosjektledelse, som ressurs 
inn i ulike utviklingsprosjekt  
og som rådgiver for gründere 
og næringshagebedrifter. 

Han har også en rolle som 
kompetansemegler på vegne 
av VRI-Trøndelag og jobber 
i den sammenheng for å 
mobilisering til forskning i 
næringslivet i vår region.

GURI HEGGEM
rådgiver

Guri  har drevet utvikling-
sarbeid for matprodusenter 
nesten hele sitt yrkesaktive liv.

I næringshagen arbeider Guri 
først og fremst som rådgiver 
og forretningsutvikler for 
gründere og nærings-
hagebedrifter. 

Hun er også involvert i flere 
av de andre store utviklings-
prosjektene våre.

BÅRD SUNDMOEN AAS 
rådgiver

Bård leder bl.a. arbeidet med 
prosjektet  ”Kompetanseløft 
Lokalmat – Reiseliv” som går 
over flere år. Han har også det 
administrative hovedansvaret 
for all etablereropplæring i 
Sør-Trøndelag.

Som rådgiver for gründere og 
næringshagebedrifter har han 
et særlig ansvar for bedrifter 
som arbeider med reiseliv og 
lokalmatproduksjon.

HELENE ILVANG
trainee

Helene er vår alltid tilstede-
værende “back-office-ressurs”. 
Hun har en finger med i spillet 
i forhold til det meste som har 
med innhenting av grunnlag-
stall, rapportering, administre-
ring, organisering og kommu-
nikasjon å gjøre. 

Som næringshagens egen 
trainee har Helene også ansvar 
for å lage et nettverk mellom 
alle traineene i Fjelltrainee.
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MÅL OG HANDLINGSPLAN 2016

MÅLOMRÅDER:

Målområdene gjenspeiler selskapets strategier for økt verdiskaping for næringslivet i regionen.

 Målbedriftene
 
 Klynger og samlokalisering 

 Innovasjon, nyskaping og kompetanseheving

 FoU-aktivitet

 Internasjonalisering

 Entreprenørskap og gründervirksomhet 

 Profilering og synliggjøring av næringslivet
 Styrking og synliggjøring av RNH som kompetansemiljø og en del av Sivas innovasjonsnettverk 

PROGRAM  / PROSJEKT / LEVERANSER:

•	 Leveranser i tråd med Det Nasjonale Næringshageprogrammet  (se side 18)
•	 Innovasjonsnettverk Midt   (ekstra-satsning fra Siva over 3 år)
•	 Mobilisering til forskning / VRI   (oppdrag for Sør-Trøndelag fylkeskommune)
•	 Førstelinjetjeneste for næringsutvikling (oppdrag for noen kommuner) 
•	 Etablereropplæring   (oppdrag for Innovasjon Norge i Sør-Trøndelag)
•	 Trainee-ordning for hele regionen
•	 Kompetanseløft Lokalmat - Reiseliv   (oppdrag for Sør-Trøndelag fylkeskommune) 
•	 Inter-REG: Scandinavian Heartland  (oppdrag for Regionrådet i Fjellregionen)
  a. Knowledge Transfer Partnership (KTP)
  b. Mass Custumazation / Masseprodusert skreddersøm (MSS)

Andre kan komme til

MB

K

INN

FOU

I

GRÜ

RNH
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NR. MÅL: MÅLBEDRIFTER / SIVAS MÅLTALL AKTIVITETER MÅLOMRÅDE ANSVAR TIDSFESTET PROGRAM / PROSJEKT

1.1 
krav Siva

Antall målbedrifter totalt: 70
- minimum  70 målbedrifter i RNH per 
31.12.2016.

Kartlegging av næringslivet 
Spissing av budskapet / beskrive tilbudet
Lage intern plan for systematisk oppføging
Oppsøkende virksomhet
Oppfølging på driftsmøter månedlig
Intern kontroll med “tavle”-bruk
Kontordager på Tynset

Arbeidet fordeles mellom 
rådgiverne i RNH  
(Sindre, Guri, Bård og Sigrid)
Hver rådgiver har ansvar for sin 
egen portefølje.
Hovedansvar for fordeling: 
Sigrid

I løpet av 2016
NH-program

1.2 Totalt antall målbedrifter i Hedmark: 18
- minimum 18 av målbedriftene skal per 
31.12.16 være lokalisert i de seks 
kommunene i Nord-Østerdalen.

NH-program

1.3 
krav Siva

RNH skal veilede og følge opp minimum 10 
gründere fram til etablering av bedrift i 2016
(se punkt 7.5) Av disse skal minimum 3 være 
målbedrift per 31.12.16.  
Antall nyetablerte målbedrifter: 3
(stiftet i Brønnøysundregisteret i 2016).

Bruke førstelinjetjenesten aktivt 
Rekruttering til etablererkurs, våren 2016
Mentoring og oppfølging av deltakere på
etablererkurs

Arbeidet fordeles mellom 
rådgiverne i RNH  
(Sindre, Guri, Bård og Sigrid)
Hver rådgiver har ansvar for sin 
egen portefølje.
Hovedansvar: Bård

I løpet av 2016
NH-program
---
Førstelinjetjeneste 
Etablererkurs

1.4 
krav Siva

Antall nye målbedriftsavtaler: 12
- det skal inngås minimum 12 nye mål- 
bedriftsavtaler i løpet av 2016.

Som punkt 1.1 - 1.2 Som punkt 1.1 - 1.2
I løpet av 2016

NH-program

1.5 
krav Siva

Antall samlokaliserte målbedrifter: 0
- minimum 2 av målbedriftene per. 31.12.16
 skal være fysisk samlokalistert med RNH

Det inngår ikke som en del a vår strategi  å ha 
enkelbedrifter samlokalisert med næring-
shagens egne kontorer. Se mål 2.1 - 2.7.

Inngår ikke som en del av vår 
strategi. 
Erstattes av mål 2.1 - 2.7 

NH-program

1.6 
krav Siva

Andel kvinnelig lederskap i målbedrifter: 42 %
- minimum 30 av våre målbedrifter per. 
31.12.16 skal ha kvinnelig gründer og/eller 
daglig leder og/eller styreleder 

Oppfølging av kvinnelige gründere og ledere 
spesielt gjennom KompetanseForum og 
etablereropplæring mm.

Som punkt 1.1 - 1.2 I løpet av 2016
NH-program

1.7 
krav Siva

Antall utviklingssamtaler målbedrifter: 60
Det skal gjennomføres minimum 60 ut-
viklingssamtaler med målbedrifter i 2016

Fordele målbedriftene mellom ansatte
Plan for gjrnnomføring fordelt gjennom året
Oppfølging på driftsmøter månedlig
Intern kontroll med “tavle”-bruk

 
Som punkt 1.1 - 1.2

15 innen påske 
30 innen 1. juni 
50 innen 1. okt
60 innen 31. des

NH-program

1.8 
krav Siva

Antall kompetansehevende tiltak  
for nasjonal utvikling: 20 
gjennomført for målbedriftene i 2016 

KompetanseForum 2016 
Kompetanseløft Lokalmat - Reiseliv
Spørre målbedriftene gjennom utvikl.s. (dyna-
misk kartlegging), og arrangere kurs / møter 
etter behov

Arbeidet fordeles mellom 
ansatte i RNH.
Hovedansvar for fordeling: 
Sigrid

I løpet av 2016
NH-program
---
Kompetanseløft Lokal-
mat- Reiseliv

1.9 
krav Siva

Antall kompetansehevende tiltak for økt 
internasjonalisering: 7 
gjennomført for mål-bedriftene i 2016

Medlemsskap i EBN-innovation network 
Bruk av KompetanseForum
Dynamisk kartlegging avbehov gjennom 
utvikl.s., innhente riktig kompetanse og 
fasilitere den

Arbeidet fordeles mellom 
ansatte i RNH.
Hovedansvar for fordeling: 
Sigrid

I løpet av 2016
NH-program

1.10
krav Siva

Antall medlemsbedrifter: 7
- minimum  7 medlemsbedrifter i RNH per 
31.12.2016.

Kartlegging av næringslivet 
Spissing av budskapet / beskrive tilbudet
Konkret oppfølging

Arbeidet fordeles mellom 
ansatte i RNH.
Hovedansvar for fordeling: 
Sigrid

I løpet av 2016
NH-program
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NR. MÅL: KLYNGER AKTIVITETER MÅLOMRÅDE ANSVAR TIDSFESTET PROGRAM / PROSJEKT

2.1 Trevarefabrikken:
Skape et synlig innovasjonsmiljø med 
inspirasjon til entreprenørskap og nytenking.
Flytte RNH inn i nye og bedre tilpassede 
lokaler  midt i sentrum av Røros.

Utvikle nye kontorlokaler i samarbeid med 
arkitekter.  
Flytte inn i nye lokaler
Begynne arbeidet med å skape et miljø i det 
nye huset

Styret i RNH 
i samarbeid med daglig leder Innen juni 2016

NH-program

2.2 Gründerkube i Trevarefabrikken:
Samlokalisere gründere og entreprenører. 
Synliggjøre Røros som gründerby.
Ha minimum 2 leietakere i kuben per 
31.12.16

Klargjøre finansieringsmulighet.
Ferdigstille og innrede gründerkuben.
Inngå avtaler med gründere og entreprenører.
Gi mentorbistand og innovasjonsstøtte.

Styret i RNH 
i samarbeid med daglig leder

Rådgiverne i RNH

Innen oktober 2016
Førstelinjetjeneste 
Etablererkurs
---
Ekstern finansiering

2.3 Bedriftsnettverk:
Vi skal bidra til at det etableres minimum 1 
bedriftsnettverk med støtte fra Innovasjon 
Norge i regionen

Utviklingssamtaler 
KompetanseForum 
Oppfølging av enkeltbedrifter

Rådgiverne i RNH
I løpet av 2016

NH-program

2.4 Klynge: City Industrial:
Bevare miljøet og kunnskapen om Masse-
produsert Skreddersøm etter ARMS

Samarbeide med SINTEF om mulig IPN: 
CUSTOM-R (søkt høsten 2015) 

Samarbeide med SINTEF Teknologi og Samf.
Oppfølging av enkeltbedrifter 
Utviklingssamtaler 
Identifisere problemstillinger og muligheter 
fram mot  ARENA-søknad 

Sigrid
Løpende

NH-program
---
Scandinavian Heartland

2.5 Klynge: Lokalmat:
Bidra til å styrke og utvikle klyngen(e) rundt 
lokalmat i regionen: 
- Rørosmat med produsenter 
- Den samlokaliserte klyngen i Havsjøveien 
Industriområde

Samarbeide med Rørosmat og relevante  
FoU-miljø (f.eks. Nofima)
Oppfølging av enkeltbedrifter 
Utviklingssamtaler
IPN-søknad til Norges Forskningsråd
Identifisere problemstillinger og muligheter 
fram mot  ARENA-søknad

Sindre
---
Bård og Guri i forbindelse med  
Kompetanseløft

Løpende
NH-program
---
Kompetanseløft Lokalmat 
- Reiseliv

2.6 Klynge: Reiseliv:
Bidra til å styrke og utvikle nettverket rundt 
reiseliv i regionen
- Destinasjon Røros med medlemmer 
- Bedriftsnettverk Arrangementskontor

Samarbeide med Destinasjon Røros og 
relevante FoU-miljø (f.eks. SINTEF)
Oppfølging av enkeltbedrifter 
Utviklingssamtaler
Bidra i Bedriftsnettverk for arrangement
Identifisere problemstillinger og muligheter 
fram mot  ARENA-søknad

Bård
---
Bård og Guri i forbindelse med  
Kompetanseløft

Løpende
NH-program
---
Kompetanseløft Lokalmat 
- Reiseliv

2.7 ARENA- søknad:
Det skal sendes en skisse til ARENA-program 
våren 2016, og en komplett søknad til  
Innovasjon Norge om ARENA våren 2016.
Arbeidstittel: Røros; Arena for opplevelses-
basert verdiskaping. 

Vurdere å søke utviklingsmidler til prosessen.
Samarbeid med klyngene i punkt 2.4 - 2.5.
Formalisere og forankre samarbeidet.
Sammenstille klyngenes ønske og lage 
grunnlaget for søknaden.
Søke samarbeid med andre fagmiljø
Veiledning hos Siva og Innovasjon Norge

Sigrid og Sindre
1. kvartal 2016

NH-program
---
Mobilisering til forskning 
Scandinavian Heartland 
---
Innovasjon Norge
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NR. MÅL: KOMPETANSEHEVING / INNOVASJON AKTIVITETER MÅLOMRÅDE ANSVAR TIDSFESTET PROGRAM / PROSJEKT

3.1 Vi skal gjennomføre 20 kartleggings- / rekrut-
teringssamtaler med bedrifter i regionen som 
ikke er målbedrifter

Se også punkt 1.1. - 1.2
Oppsøkende virksomhet
Oppfølging på driftsmøter månedlig
Intern kontroll med “tavle”-bruk

Fordeles mellom rådgiverne 
Guri, Bård og Sindre

15 samtaler innen 
mai 2015.
Reseterende innen 
utgangen av okt.

NH-program

3.2 Minimum 15 av våre målbedrifter skal delta i 
et utviklingsprosjekt hvor næringshagen 
bidrar med sin kompetanse i mer enn 6 timer.

Avdekke behov gjennom utviklingssamtaler 
Tilby næringshagens kompetanse 
Inngå konkrete avtaler 

Hver rådgiver (Sindre, Guri, Bård 
og Sigrid) har ansvar for sin 
egen portefølje

I løpet av 2016 NH-program

3.3 Minimum 10 av våre målbedrifter skal delta i 
et utviklingsprosjekt hvor det også er koblet 
inn en ekstern mentor eller annen ekstern 
innovasjonsstøtte

Avdekke behov gjennom utviklingssamtaler 
Koble opp mot annen kompetanse og bidra 
til å fasilitere samarbeid 

Hver rådgiver (Sindre, Guri, Bård 
og Sigrid) har ansvar for sin 
egen portefølje

I løpet av 2016 NH-program

3.4 Minimum 10 søknader til kommunale og 
interkommunale næringsfond og andre lokale 
/ regionale næringsfond fra våre målbedrifter

Avdekke behov gjennom førstelinjetjeneste 
og utviklingssamtaler 
Bistå bedriftene med å konkretisere sine 
egne ideer i forhold til søknad om innova-
sjonsmidler

Hver rådgiver (Sindre, Guri, Bård 
og Sigrid) har ansvar for sin 
egen portefølje

I løpet av 2016 NH-program
---
Førstelinjetjeneste for 
kommunene

3.5 Det skal arrangeres 1 Innovasjon-Norge 
dag på Tynset (Hedmark) og 1 på Røros  
(Sør-Trøndelag) som møtepunkt mellom 
næringsliv og saksbehandlere i IN. 

Samarbeid med IN i ST og H. 
Fastsette tema og vinkling 
Markedsføre og mobilisere 
Gjennomføre og følge opp behov i etterkant

Praktisk ansvar: Helene 
Booking av avtaler: rådgiverne 
i RNH

I løpet av 2016 NH-program

3.6 Minimum 12 søknader om utviklingsmidler til 
Innovasjon Norge fra våre målbedrifter

Avdekke behov gjennom utviklingssamtaler 
Bistå bedriftene med å konkretisere sine 
ideer og behov for innovasjons-støtte

Hver rådgiver (Sindre, Guri, Bård 
og Sigrid) har ansvar for sin 
egen portefølje

I løpet av 2016 NH-program

3.7 Det skal arrangeres 6 stk  
KompetanseForum på Røros

Kartlegge behov og samarbeid med andre
Fastsette program 
Markedsføre og mobilisere 
Gjennomføre og evaluere

Praktisk ansvar: Helene
Programansvar: hele teamet

I løpet av 2016 NH-program

3.8 Det skal arrangeres 4 stk 
KompetanseForum på Tynset

Kartlegge behov og samarbeid med andre
Fastsette program 
Markedsføre og mobilisere 
Gjennomføre og evaluere

Praktisk ansvar: Helene
Programansvar: hele teamet

I løpet av 2016 NH-program

3.9 RNH skal bidra til minimum 2 andre  
kompetansehevende tiltak for næringslivet i 
regionen. For eksempel: 
- kurs / konferanser 
- fagsamling 
- utviklingsprogram

Kartlegge behov 
Finansiere 
Samarbeide med andre kompetansemiljø
Fastsette program 
Markedsføre og mobilisere 
Gjennomføre og evaluere

Praktisk ansvar: Helene
Programansvar: hele teamet

I løpet av 2016 NH-program
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NR. MÅL: FoU-AKTIVITET AKTIVITETER MÅLOMRÅDE ANSVARLIG TIDSFESTET PROGRAM / PROSJEKT

4.1 SINTEF Teknologi og Samfunn skal ha en fast 
kontordag sammen med næringshagen én 
gang per uke

Avtale med SINTEF Teknologi og Samfunn Sigrid Løpende NH-program
Mob. til forskning / VRI

4.2 Minimum 20 av våre målbedrifter skal ha en 
konkret diskusjon med en rådgiver i RNH om 
FoU-muligheter i bedriften

Utvikle ny mal for utviklingssamtaler
Utviklingssamtaler

Hver rådgiver (Sindre, Guri, Bård 
og Sigrid) har ansvar for sin 
egen portefølje

I løpet av 2016 NH-program
Mob. til forskning / VRI

4.3 Minimum 10 av våre målbedrifter skal kobles 
mot ekstern FoU-aktør for gjennomgang av 
FoU-muligheter i bedriften

Kompetansemegling 
Kvalitetssikring mulige forskningsprosjekt
Opplæring av ansatte Kompetansemegling

Hver rådgiver (Sindre, Guri, Bård 
og Sigrid) har ansvar for sin 
egen portefølje
Hovedansvar: Sindre

I løpet av 2016 Mob. til forskning / VRI

4.4 Det skal arrangeres 1møtepunkt med 
Forskningsrådets stedlige representanter på 
Tynset (Hedmark) og 1 på Røros  
(Sør-Trøndelag) som møtepunkt mellom 
næringsliv og Forskningsrådet

Gjøres som en del av KompetanseForum
Samarbeid med Norges Forskningsråd 
Markedsføre og mobilisere 
Gjennomføre og evaluere

Praktisk ansvar: Helene
Programansvar: Sindre

I løpet av 2016 NH-program
Mob. til forskning / VRI

4.5 SkatteFUNN:
Minimum 8 SkatteFUNN-søknader fra våre 
målbedrifter

Utviklingssamtaler
Avdekke mulige prosjekt 
Evnt. bistå med veiledning i søknadsprosess
Opplæring av ansatte (SkatteFunn-skolen)
Lage og tilby regneark for rapportering 

Hver rådgiver (Sindre, Guri, Bård 
og Sigrid) har ansvar for sin 
egen portefølje
Daglig leder hovedansvar for 
at alle får opplæring

I løpet av 2016 NH-program
Mob. til forskning / VRI

4.6 VRI-prosjekt:
Minimum 1 kompetansemeglerprosjekt / VRI 
fra vår region

Opplæring av ansatte Kompetansemegling
Deltagelse i ulike regionale nettverk 
Avdekke mulige prosjekt
Kompetansemegling 

Sindre I løpet av 2016 Mob. til forskning / VRI

4.7 Innovasjonsprosjekt i næringslivet (IPN):
Det skal leveres 1 IPN-søknad til Norges 
Forskningsråd 

Identifisere problemstillinger
Bistå i søknadsprosessen

Sindre Høsten 2016 Mob. til forskning / VRI

4.8 Studentarbeid:
Inngås 5 samarbeidsavtaler mellom bachelor 
og/eller master-studenter og næringsliv  i 
området: Røros, Holtålen, Tydal, Selbu, Os, 
Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen

Samarbeid med NTNU og andre  
utdanningsmiljø 
Vurdering av speed-date
Tilby arbeidsplass til studenter  
Dekke reiseutgifter 
Kobling bedrifter - næringsliv 
Markedsføring på egne digitale flater

Sindre og Guri I løpet av 2016 Mob. til forskning / VRI
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NR. MÅL: INTERNASJONALISERING AKTIVITETER - KOMPETANSEHEVING MÅLOMRÅDE ANSVARLIG TIDSFESTET PROGRAM / PROSJEKT

5.1 RNH skal være medlem i EBN-innovation 
network og delta på minimum én samling i 
2016.

Vedlikeholde medlemskap 
Samarbeide med øvrige NH i Trøndelag 
Reise på studietur / internasjonal konferanse

Daglig leder har hovedansvar Løpende NH-program

5.2 Det skal arrangeres 1 møtepunkt om 
muligheter i internasjonale markeder i løpet 
av 2016

Gjøres som en del av KompetanseForum
Fastsette program 
Markedsføre og mobilisere 
Gjennomføre og evaluere

Praktisk ansvar: Helene
Programansvar: Bård

I løpet av 2016 NH-program

5.3 Minimum 4 av våre målbedrifter skal kobles 
mot et internasjonalt marked i løpet av 2016.

Kartlegging gjennom utviklingssamtaler 
Kobling mot riktig miljø 

Hver rådgiver (Sindre, Guri, Bård 
og Sigrid) har ansvar for sin 
egen portefølje
Hovedansvar: Bård

I løpet av 2016 NH-program

5.4 Minimum 30 av våre målbedrifter skal per. 
31.12.16 ha leveranser av varer/tjenester 
utenfor Norges grenser 

Løpende innovasjonsveiledning gjennom 
utviklingssamtaler og øvrig arbeid.

Hver rådgiver (Sindre, Guri, Bård 
og Sigrid) har ansvar for sin 
egen portefølje

I løpet av 2016 NH-program

6.1 Lære om KTP-modellen som brukes i Sverige
Vurdere hvordan denne kan brukes i sam-
menheng med trainee-programmet og 
kompetansemegling.

Dialog og samarbeid med Högskolan i Dalarne Sindre januar - mai Scandinavian Heartland
- KTP

6.2 Planlegge et eventuelt pilotprosjekt av KTP 
(eller tilsvarende løsning) i Fjellregionen

Kartlegge mulige samarbeidspartnere for et 
pilotprosjekt og se på muligheten for å teste 
ut KTP eller tilsvarende ordning på norsk side

Sindre mars - oktober Scandinavian Heartland
- KTP

6.3 Legge helhetlig plan for Scandinavian Heart-
land (MSS) - og arbeidet på norsk side.

Dialog og samarbeid med IUC Dalarna og 
Högskolan i Dalarne
Samarbeid med SINTEF Teknologi og  
samfunn

Sigrid januar - februar Scandinavian Heartland
- MSS

6.4 Sikre et godt grunnlag for at ARMS-prosjektet  
videreføres i en framtidig ARENA, 

Kartlegge og avdekke behov 
Samarbeid med SINTEF og ARMS-bedriftene

Sigrid januar - mars Scandinavian Heartland
- MSS

K
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NR. MÅL: GRÜNDERE AKTIVITETER MÅLOMRÅDE ANSVARLIG TIDSFESTET PROGRAM / PROSJEKT

7.1 Førstelinjetjeneste Holtålen:
Maksimalt 2 dagers ventetid for rådgivning  
Kommunen som kunde skal være godt 
informert og fornøyd med førstelinjetjenesten 
levert av oss.

Informasjon til kommunen 
Synliggjøring av tilbudet 
Veiledningstimer 
Oppfølging av aktuelle case
Eventuelt tilby plass i gründerkube

Deles løpende mellom 
Guri, Bård og Sindre

Løpende Førstelinjetjeneste for 
kommunene

7.2 Førstelinjetjeneste Røros:
Maksimalt 2 dagers ventetid for rådgivning  
Kommunen som kunde skal være godt 
informert og fornøyd med førstelinjetjenesten 
levert av oss.

Informasjon til kommunen 
Synliggjøring av tilbudet 
Veiledningstimer 
Oppfølging av aktuelle case
Eventuelt tilby plass i gründerkube

Deles løpende mellom 
Guri, Bård og Sindre

Løpende Førstelinjetjeneste for 
kommunene

7.3 Førstelinjetjeneste Nord-Østerdal:
Per 31.12.16 skal vi være i posisjon til å få 
førstelinjetenesten for 2 kommuner i Nord-
Østerdal fra og med 2017

Kontakt med kommunenes rådmenn, ord-
førere og eventuelle næringsarbeidere.
Kontakt med Regionrådet i Fjellregionen

Sigrid og Guri I løpet av 2016 ----

7.4 Etablereropplæring Rørosregionen:
Vi skal arrangere ett etablererkurs på Røros 
(åpent for deltakere i hele regionen), kurset 
skal ha minimum 10 motiverte deltakere

Markedsføre, mobilisere og rekruttere
Gjennomføre kurs med evaluering
Være mentorer i ettertid
Eventuelt tilby plass i gründerkube

Bård og Helene 
Alle rådgivere i RNH bidrar med 
rekruttering og mentoring

Våren 2016 Etablereropplæring i ST 
(oppdrag for IN)

7.5 Nyetableringer:
RNH skal veilede minimum 10 gründere som 
faktisk etablerer en bedrift
(stiftet i Brønnøysundreg. i 2016).
3 av de skal bli målbedrifter (punkt 1.3)

Førstelinjetjeneste
Etablereropplæring
Mentoroppfølging 
Gründerkube

Rådgiverne i RNH I løpet av 2016 Førstelinjetjeneste for 
kommunene
Etablereropplæring i ST 
(oppdrag for IN)

7.6 Etablereropplæring Sør-Trøndelag:
Det skal holdes totalt 3 etablereropplæringer 
(inklusive Røros) i Sør-Trøndelag
Det skal være godt samarbeid mellom NH i 
Sør-Trøndelag om etablereropplæring i fylket

Prosjektledelse
Samarbeid med øvrige næringshager i Sør-Tr. 
Evaluering
Rapportering

Bård Våren 2016 Etablereropplæring i ST 
(oppdrag for IN)

7.7 Etablereropplæring Sør-Trøndelag:
Beholde opsjon på anbudsavtalen i 1+1 år 
fram til våren 2018
Det skal være godt samarbeid mellom NH i 
Sør-Trøndelag om etablereropplæring i fylket

Evaluering og rapportering 
Oppsummering av samarbeid 
Inngåelse av ny samarbeidsavtale (N-hagene) 
Reforhandling med IN

Bård og Sigrid Våren 2016 Etablereropplæring i ST 
(oppdrag for IN)

7.8 Etablereropplæring Sør-Trøndelag:
Det skal holdes totalt 3 etablereropplæringer 
i Sør-Trøndelag. Rørosregionen skal ikke ha 
eget kurs.
Det skal være godt samarbeid mellom NH i 
Sør-Trøndelag om etablereropplæring i fylket

Prosjektledelse
Samarbeid med øvrige næringshager i Sør-Tr. 
Evaluering
Rapportering

Bård Høsten 2016 Etablereropplæring i ST 
(oppdrag for IN)
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NR. MÅL: REKRUTTERING NY KOMPETANSE AKTIVITETER - KOMPETANSEHEVING MÅLOMRÅDE ANSVARLIG TIDSFESTET PROGRAM / PROSJEKT

8.1 Det skal rekrutteres minimum 4 nye traineer 
på kull 7 (oppstart høsten 2016)

Kartlegge behov
Bruke utviklingssamtaler 
Rekruttering i henhold til årshjul
Eget arbeid rettet inn mot offentlig sektor for 
rekruttering

Hovedansvar: Sindre
Alle rådgivere bidrar med 
kartlegging av behov hos
bedriftene i sin portefølje
Eget ansvar for kommunene  
fordeles.

januar - juli Fjell-trainee

8.2 De to åpne traineestillingene fra kull 6 skal 
kompletteres slik at alle  de 5 traineene som 
ble rekruttert i 2015 har et fullverdig trainee-
tilbud.

Kartlegge behov 
Rekruttere i henhold til årshjul
Følge årshjul for traineearbeidet for sosial og 
faglig oppfølging av rekrutterte traineer

Hovedansvar: Sindre
Alle rådgivere bidrar med 
kartlegging av behov hos
bedriftene i sin portefølje

januar - juni Fjell-trainee

8.3 Minimum 25 bedrifter i regionen skal være 
betalende deltakere av tjenestetilbudet i  
Fjelltrainee-ordningen i 2016

Oppsøkende virksomhet 
Utviklingssamtaler
Direkte kontakt i forbindelse med rekrutter-
ingsprosessen

Hovedansvar: Sindre
Alle rådgivere bidrar med 
eventuell rekruttering av 
bedriftene i sin portefølje

I løpet av 2016 Fjell-trainee

8.4 Vi skal i løpet av 2016 utvikle og etablere 
konseptet “Nettverk Ung Arbeidskraft”

Kartlegge aktuelle arbeidsgivere i regionen
Utvikle konseptet
Finne finansieringsløsning

Sindre og Helene I løpet av 2016 Fjell-trainee
---
Scandinavien HL (KTP)

8.5 Fjell-traineeordningen skal være lett 
tilgjengelig og godt synlig profilert på digitale 
flater

Oppdatering av informasjon og profilering om 
fjell-trainee-ordningen på næringshagens 
egne nettsider
Utvikle kommunikasjonsplan (iht. årshjul) 
Etalere facebook-side
Opprette Instagramprofil
Opprette trainee-blogg

Helene Innen 1. april Fjell-trainee

8.6 Det skal utvikles og gjennomføres én 
ekskursjon for fjell-traineene i løpet av 2016

Utvikle innhold
Praktisk gjennomføring
Evaluering

Sindre og Helene Innen 1. mai Fjell-trainee

8.7 I løpet av 2016 skal vi utrede muligheten 
for å opprette en form for database eller 
mulighet for registrering av din cv eller 
kompetanse for den som ønsker å flytte til 
regionen. Målet er å bidra til å koble bedrifter 
og potensielle arbeidssøkere også ut over de 
som har annonserte ledige stillinger.

Utrede muligheter 
Eventuelt utvikle konsept 
Eventuelt finne finansieringsløsning

Sindre og Sigrid NH-program
---
Scandinavian HL (KPT)
Innovasjonssenter Midt

MB RNHINN

MB RNHINN

MB RNHINN
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NR. MÅL: PROFILERING AKTIVITETER MÅLOMRÅDE ANSVARLIG TIDSFESTET PROGRAM / PROSJEKT

9.1 Overordnet kommunikasjonsstrategi:
Det skal utarbeides en overordnet komm-
unikasjonsstrategi for RNH i 2016
Planen skal omfatte nettside, sosiale medier, 
bruk av presse og profilering av målbedrifter.

Utarbeide overordna strategi 
Utarbeide publiseringsplan for nettide, sosiale 
medier (facebook, twitter, LinkedIn) og 
presse
Innarbeide oppfølging av planen som en fast 
rutine på bl.a. driftsmøter

Helene og Sigrid Innen 1. juni 2016 NH-program

9.2 Nettside og sosiale medier:
Nettside:
- max 2 arbeidsdager fra ny målbedrift 
   rekruttert til oppdatert hjemmeside
- offentliggjøre alle resultater av rapporter
- gjennomgang for kontroll med helheten     
   første uke i hver måned
Facebook: 
- publisere min. 2 innlegg som genererer 
   trafikk til hjemmeside per uke
- publisere min. 1 innlegg som ikke er rettet 
   mot vår hjemmeside (deling mm) per uke
Twitter:
- min. 100 følgere per 31.10.2016
LinkedIn:
- etablere RNH på LinkedIn

- Ny rutine ved rekruttering av nye målbed-
rifter (bilde(r), tekst, kontaktinfo)
- legge ut resultater på nettside og dele med 
relevante kontakter
- publisere artikkel om Ukas målbedrift 
- publisere fra aktuelt, arrangement, ansatte 
osv.
- Plattform for å dele informasjon om 
målbedriftene

Helene

Overordnet redaktøransvar:
daglig leder

Løpende NH-program 
---
Alle andre program og 
aktiviteter

9.3 Presseoppslag om RNH:
- 2 stk regionale oppslag om RNH
- 1 stk nasjonalt oppslag om RNH
i løpet av 2016

Pressemeldinger Guri og Helene

Overordnet ansvar for innhold:
daglig leder

Løpende NH-program 
---
Alle andre program og 
aktiviteter

9.4 Ukas målbedrift:
Minimum 50 % av våre målbedrifter skal 
presenteres av oss i løpet av året 

Velge Ukas målbedrift på driftsmøte (legge 
en plan for hver måned)
Publisering: bestemme plattform og 
profilering

Guri og Helene

Overordnet ansvar:
daglig leder

Løpende NH-program

9.5 Nyhetsbrev:
Innen sommeren 2016 skal vi utvikle en 
løsning for nyhetsbrev fra RNH. Deretter skal 
vi sende ett nyhetsbrev med aktuelle saker 
hver måned.

Utvikle nyhetsbrev
Sende nyhetsbrev

Helene

Overordnet redaktøransvar:
daglig leder

Utviklet innen  
1. august 2016 

Deretter løpende

NH-program

9.6 Årsrapport:
Utgi årsrapport med statistikk for næringslivet

Innhente statistikk og grunnlagstall 
Utsarbeide rapport 

Produsere og utgi

Sigrid og Helene Innen 1. april 2016 NH-program
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NR. MÅL: INNOVASJON-NETTVERKET AKTIVITETER MÅLOMRÅDE ANSVARLIG TIDSFESTET PROGRAM / PROSJEKT

10.1 Kommunene:
RNH skal være en naturlig samarbeidspartner 
for kommunene. Ordførere, rådmenn og sent-
rale folkevalgte skal ha god kunnskap om hva 
vi arbeider med.

Oppsøkende virksomhet
Presentasjon i kommunestyrer / formannskap
Delta i øvrige arenaer

Sigrid og Guri Løpende NH-program
---
All annen virksomhet

10.2 Regionrådet i Fjellregionen:
RNH skal være en naturlig samarbeidspartner 
for Regionrådet i Fjellregionen. 
De regionale næringssjefene skal være godt 
kjent med våre arbeidsmetoder og virksom-
hetsområder.
Vi skal bidra til å samordne og samkjøre 
overlappende prosjekt i regionen.

Faste møtepunkt
Deling av informasjon løpende

Sigrid Løpende All virksomhet

10.3 Fylkeskommunene:
Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommune 
skal se på oss som en sentral samarbeidspart-
ner for næringsutvikling.

Faste møtepunkt
Delta i nettverkssamlinger og arrangement i 
regi av fylkeskommunene

Sigrid Løpende NH-program 

10.4 Nettverk i Hedmark:
RNH skal særlig bli bedre kjent med inno-
vasjonsstrukturen i Hedmark og styrke sitt 
nettverk med kontakter i Innovasjon Norge, 
Kunnskapspark, inkubator og lignende i 
Hedmark.

Oppsøkende virksomhet
Delta på konferanser og samlinger

Guri og Bård Løpende NH-program

10.5 Innovasjons-nettverk Midt:
Styrke samarbeidet med Trøndersk Kystkom-
petanse, Næringshagen i Orkdalsregionen 
og Nasjonalparken Næringshage slik at 
bedriftene kan oppleve et kvalitativt best 
mulig tilbud

Delta på felles konferanser
Dra på studietur
Samle alle ansatte i de 4 næringshagene 2 
ganger i året
Utveklse informasjon og kompetanse
Utvikle verktøy for styrket samarbeid

Sigrid Løpende NH-program
---
Innovasjonnettverk Midt 
(Ekstrasatsing fra Siva)

10.6 Næringshagene i Norge:
RNH skal være en aktiv del av næringshagen-
ettverket i Norge

Delta på samlinger for daglige ledere 
Dra på studietur til én annen næringshage i 
løpet av året.
Ta i mot andre næringshager (samlet) én 
gang i året.

Sigrid Løpende NH-program

10.7 Siva:
RNH skal være en stolt, sterk og tydelig  
Siva-partner

Delta på Siva-nett, og samlinger i Sivas in-
novasjonsnettverk 
Promotere vår status som Siva-partner i alle 
sammenhenger.
Involvere og utfordre Siva i takt med våre 
aktiviteter og næringslivets behov.

Sigrid Løpende NH-program
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NR. MÅL: KOMPETANSELØFT AKTIVITETER - KOMPETANSEHEVING MÅLOMRÅDE STRATEGI TIDSFESTET PROGRAM / PROSJEKT

11.1 Delområde: Utdanningstilbud
Klargjøre interessen og behovet lokalt og 
nasjonalt for etablering av fagskoletilbud 
innen 3 områder:
– Småskala lokalmat- 
– foredling lokalmat
– reiselivsfag for lokalmiljø.
Starte utredningsprosess for nasjonalt komp-
etansesenter for loklamat
Planlegging og oppstart av komp-
etansekartlegging inn mot småskala aktører

Etablere god start på prosjektet
Sørge for prosjektledelse som samler  
aktørene og holder god framdrift i prosjektet

Kompetanseløft
Lokalmat - Reiseliv

11.2 Delområde: Lokalmatprodusentene
Kartlegging markedsanalyser - GAP-analyser

Etablere god start på prosjektet
Sørge for prosjektledelse som samler  
aktørene og holder god framdrift i prosjektet

Kompetanseløft
Lokalmat - Reiseliv

11.3 Delområde: Reiselivsaktørene
Kartlegging markedsanalyser - GAP-analyser

Etablere god start på prosjektet
Sørge for prosjektledelse som samler  
aktørene og holder god framdrift i prosjektet 

Kompetanseløft
Lokalmat - Reiseliv
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NÆRINGSHAGEPROGRAMET

DET NASJONALE NÆRINGSHAGEPROGRAMMET
Næringshageprogrammet er et distriktspolitisk virkemiddel som skal bidra til økt nasjonal verdiskaping. 
Programmet  har som visjon å bidra til å utvikle attraktive bedrifter og arbeidsplasser i hele Norge for 
morgendagens talent. 
        Næringshageprogrammet skal tilrettelegge for utvikling og vekst i kunnskapsbedrifter innenfor 
eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter i regionen. Næringshagen skal være en pådriver og 
tilrettelegger for innovasjon og nyskaping med fokus på videreutvikling av målbedrifter, samlokaliserings-
miljø, kompetanse, nettverk og profilering.
        Programmet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunene, og 
næringshageprogrammet skal bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør styrkes. 
Siva er nasjonal operatør for programmet. 
        Rørosregionen Næringshage as har ansvaret for leveranser i tråd med Næringshageprogrammet i  
kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen.

MÅLBEDRIFT
Bedrifter innenfor vårt geografiske virksomhetsområde kan være knyttet til næringshagen enten som en 
MÅLBEDRIFT eller som en MEDLEMSBEDRIFT. Både målbedrifter og medlemsbedrifter tegner en egen 
samarbeidsavtale, og betaler en fast årlig deltakeravgift. 
          Målbedriftene skal være i SMB-segmentet (under 250 ansatte, årsomsetning under 50 millioner 
euro eller total balanse under 43 millioner euro). Offentlige bedrifter, skoler, bank og forsikring kan 
ikke motta statsstøtte gjennom næringshageprogrammet og derfor ikke bli målbedrift. De er derimot 
velkomne som en del av nettverket gjennom egne avtaler som medlemsbedrift. 
          RNH viktigste målgruppe er målbedriftene. Disse får tilgang til grunntjenester inkludert i deltaker-
avgiften, samt rettigheten til å kjøpe næringshagens øvrige tjenester til en rabattert pris. Næringshagen 
skal tilby tjenester som er tilpasset de behovene målbedriftene til en hver tid måtte ha. Dette kan være 
prosessveiledning eller prosjektledelse i innovasjons- og nyskapingsprosjekt, mentoring eller på annen 
måte direkte veiledning fra næringshagens utviklingsressurser. En av næringshagens viktigste funksjoner 
er å koble målbedriftene opp mot annen kompetanse enn den næringshagens ansatte selv besitter.
          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. 
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