
DRIVKRAFT
FOR NYSKAPING OG VEKST

Rørosregionen Næringshage as 
oppdatert desember 2015 



RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE
- en drivkraft for nyskaping og vekst!

•	kompetent

•	engasjert

•	tydelig



Holtålen
Røros
Os
Tolga
Tynset
Folldal
Rendalen
Alvdal

Tydal
Selbu

Næringshage for 8 kommuner
i to fylker: Rørosregionen og 
Nord-Østerdal



Et solid og samlet
VERKTØY
for næringsutvikling 
i innlandet
 



VISJON
RNH skal bidra til at Rørosregionen 
er distrikts-Norges mest attraktive 
næringsutviklingsområde.

MÅL
RNH skal bidra til økt verdiskaping for 
næringslivet i regionen.

Rørosregionen:
fra Nord-Østerdalen i sør til Holtålen i nord
(8 kommuner i Hedmark/Sør-Trøndelag) 



MÅLEOMRÅDER
 
Målområdene gjenspeiler næringshagens 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
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ANSATTE
SIGRID M. JANSEN 
daglig leder og rådgiver

-  prosessleder  
- foredragsholder
-  forretningsutvikling
-  følger kunder over tid 

 -  overordnede ansvar for 
 utviklingen og ledelsen  
 av næringshagen

SINDRE M. OTERHALS 
rådgiver

- bedriftsrådgiver
- prosjektledelse
- gründerveiledning

- kompetansemegling 
 FoU-miljø
- trainee-ordning

GURI HEGGEM
rådgiver

- bedriftsrådgiver
- prosjektledelse
- gründerveiledning

- utviklingsprosjekt

BÅRD SUNDMOEN AAS 
rådgiver

- bedriftsrådgiver
- prosjektledelse
- gründerveiledning

- etablereropplæring
- kompetanseløft  
 lokalmat - reiseliv

HELENE ILVANG
trainee

- back-office-ressurs
- organisering 
- rapportering 
- kommunikasjon

- treainee-ordning

Sigrid

Sindre

Guri

Bård
Helene



EIERE
               
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
Røroshytta as / 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



STYRET               

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

Steinar Skjerdingstad, styreleder    eiendomsdirektør, Sporveien, Oslo
Mariell Toven / ny person   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 Hovdal, vara  Røros Invest as



POSISJON 
Rørosregionen Næringshage skal være: 

•	 det foretrukne utviklingsmiljøet for bedrifter i 
hele regionen 

•	 være et sterkt og samlet fagmiljø med høy 
kompetanse og stort nettverk

•	 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 og Regionrådet i Fjellregionen



NH-PROGRAMMET 
- Styrt av Kommunal- og  
  Moderniseringsdepartementet (KMD) 
  ved Næringshageprogrammet
  (gjennom Siva, STFK og HFK) 

ca. 70 målbedrifter
- utviklingssamtaler 
- innovasjonsveiledning 
- oppfølging og hjelp 
- KompetanseForum, Bedriftsnettverk 
- mm.



MOBILISERING TIL
FORSKNING 

- Stimulere til økt forskning og utvikling
  i næringslivet i regionen
- Pilotprosjekt i regi av Sør-Trøndelag 
   fylkeskommune (VRI 3)



GRÜNDERHJELP 

•	Førstelinjetjeneste for kommunene
 - Røros
 - Holtålen 

•	Etablererkurs
•	Mentortjeneste
•	Gründerkube (?) 

•	Løfte de inn som målbedrifter for 
langsiktig oppfølging



TRAINEEPROGRAM 

2015: Overtok ordningen 1. april
- over 50 søkere ved utlysning
- rekruttert 5 traineer 
  hos totalt 9 bedrifter 

2016:
- nye utlysninger og nye rekrutteringer 
- bygger nettverk
- følger opp den enkelte trainee



ANDRE OPPGAVER 

Prosjekt: 
Kompetanseløft Lokalmat - Reiseliv 
(Sør-Trøndelag fk., 3 år) 

Prosjekt: 
Scandinavian Heartland - Buisness Improvment 
- mass customization (MSS)
- konwledge transfer partnership (KTP) 



ANDRE OPPGAVER 

Utredningsarbeid og prosjektoppdrag
for bedrifter, organisasjoner, og 
kommuner. 

Feks.:
- Kompetansekartlegging i regionen
- Handelsnæring i vernesonen på Røros
- Næringsplanlegging i Holtålen
- Kulturløft i Selbu
- Årlig regional næringsstatistikk



INNOVASJONS-
NETTVERK MIDT 

En ny måte å samarbeide på for å 
skape et helhetlig og sømløst 
innovasjonsnettverk med utgangspunkt 
i næringshagene



25 kommuner

fra havgapet til svenskegrensa

fra kystkultur til innlandsbygder

gjennom 3 fylker

over 6 timers reisevei

- og i 4 ulike næringshager

samarbeid  for 
et helhetlig og sømløst innovasjonsnettverk



Drivkraft 
for 
nyskaping 
og 
vekst!



www.roroshagen.no

facebook.com/roroshagen


