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OPPSUMMERING OG KONKLUSJON

Rørosregionen Næringshage as (RNH) inngikk våren 2016 en avtale med rådmannen i Røros kommune 
om å levere et innspill vedrørende organisering avkommunens næringsarbeid. Rådmannen ønsket et 
dokument som underlag for politikerne i de pågående diskusjonene om organisering av kommunens 
næringsarbeid. 

Dette innspillsdokumentet er ment som en tydeliggjøring av hvilke ulike funksjoner og oppgaver 
Rørosregionen Næringshage mener ligger i et godt næringsarbeid. Videre presenterer vi hvordan vi ser 
næringshagen rolle i denne sammenhengen. Selv om arbeidet er utført etter en avtale med rådmann i 
Røros, har den overføringsverdi for alle de åtte kommunene i regionen. 

Vi har valgt å ikke ta hensyn til nåværende organisering, prosjekter og midlertidige finansiering, eller 
hvilke program og prosjekt som i dag finansierer ulike aktiviteter. Derimot har vi tatt utgangspunkt i 
hvilke behov vi mener næringslivet i ulike faser har, og hvordan man best mulig kan tilrettelegge for 
god næringsutvikling i en kommune eller region.

Vårt utgangspunkt for arbeidet har vært:
• Hva innebærer det for en kommune eller en region å tilrettelegge for god næringsutvikling?
• Hvilke behov har eksisterende næringsliv, gründere, og andre? 
• Hvilke konkrete funksjoner og tjenester bør en kommune sørge for at tilbys?
• Hvordan kan disse funksjonene dekkes på en effektiv, økonomisk og faglig solid måte?

Vår hovedkonklusjon er at å tilrettelegge for god næringsutvikling krever en kombinasjon av av politisk 
håndverk, offentlig forvaltning, næringsfaglig kompetanse og god synlighet. De ulike delene henger 
sammen, men krever ulik kompetanse og forankring. Det næringsfaglige arbeidet bør utføres av  
fagpersoner i et fagmiljø. Kommunene kan gjennom kjøp av tjenester sørge for god dekning av alle 
næringsfaglige områder. 

Rørosregionen Næringshage er, og ønsker å være, et tydelig og sterkt næringsfaglig miljø for hele  
regionen. Gjennom vårt partnerskap med Siva og nære samarbeid med Sør-Trøndelag og Hedmark 
fylkeskommuner, tilbyr vi rådgivning og oppfølging for det lokale næringslivet og næringsfaglig arbeid 
for kommunene i regionen. RNH er en sentral del av det norske innovasjonsnettverket med tilknytning 
til et bredt spekter av kompetanse- og forskningsmiljø, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, andre  
næringshager og kunnskapsparker. Næringshagen eies av de åtte kommunene i regionen, sammen med 
Siva og privat næringsliv.

Næringshagen ønsker at både private bedrifter og kommunene i regionen i enda større grad benytter 
seg av de mulighetene som finnes gjennom Rørosregionen Næringshage as. Det vil bidra til å bygge opp 
under og styrke et regionalt fagmiljø, og samtidig sikre god tilgang på næringsfaglige tjenester.

Røros 29. juni 2016

Steinar Skjerdingstad, styreleder og Sigrid M. Jansen, daglig leder
Rørosregionen Næringshage as



1.0  FIRE HOVEDOMRÅDER 

Å tilrettelegge for god næringsutvikling krever en kombinasjon av politisk håndverk, offentlig forvalt-
ning, næringsfaglig kompetanse og god synlighet. Det er avgjørende å kunne skille mellom disse da de 
krever ulik kompetanse og ulikt eierskap. Men det er også avgjørende å se at de henger sammen og at 
det ene må støtte opp under det andre.

De overordnede retningslinjene for næringsarbeidet må dessuten være politisk forankret i en  
demokratisk og reell beslutningsmyndighet.

Tilrettelegging for næringsutvikling: 
1. Politisk arbeid
2. Offentlig forvaltning
3. Næringsfaglig arbeid
4. Synliggjøring og markedsføring 

1.1  POLITISK ARBEID 

Politisk arbeid utføres både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det innebærer bl.a. arbeid i eget  
kommunestyre og regionråd, samt politisk arbeid opp mot stat og fylke f.eks i forhold til ramme-
betingelser for utvikling slik som:
 - arbeidsgiveravgift, skatter, avgifter
 - infrastruktur (fly, jernbane, vei, nett-dekning)
 - styrt plassering av statlige arbeidsplasser (f.eks. Helsearkiv, Norsk Kulturminnefond, mm)
 - realisering av ekstra store satsninger (f.eks. Verdensarvsenter, Falkbergetsenter)

I de små kommunene i vår region vil det kunne være hensiktsmessig å stå samlet som én region i 
arbeidet med å påvirke nasjonale myndigheter. Gjennom samarbeid vil regionen som helhet ha større 
muskler og muligheter for politisk gjennomslag hos stat og fylke. 

Ordførere og politisk ledelse må stå sentralt i dette arbeidet. Lokale politikere må vise beslutnings-
vilje og - evne. Gjennom Regionrådet i Fjellregionen kan ordførerne sørge for regional koordinering av 
dette arbeidet.

En lokal eller regional næringsforening vil være en naturlig samarbeidspartner for politisk påvirkning. 
I vår region vil f.eks. Næringsforum i Fjellregionen være en sentral aktør.
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1.2 OFFENTLIG FORVALTNING

Rammene for den offentlige forvaltningen legges av kommunale, regionale og nasjonale lover, forskrifter 
og vedtak. Offentlig forvalting innebærer å forvalte de gjeldende fagområdene etter de retningslinjene 
og innenfor de rammene som er gitt fra politisk hold slik som:
 - saksbehandling (forberedelse av næringssaker til politisk behandling)
 - planarbeid; utredning, saksbehandling og forvaltning av vedtatte planer
 - tilrettelegging av arealer til næringsutvikling
 - forvaltning av næringsfond
 - ansvar for bestilling og kjøp av næringsfaglige tjenester på vegne av kommunen 

Forvaltningen har ansvar for at det politikerne har vedtatt blir gjennomført. For å omsette politiske 
vedtak til handling, trengs det bestillerkompetanse, beslutningsmyndighet og administrativ handle-
kraft. Vi tror ikke det er hensiktsmessig for en liten kommune å ha all nødvendig næringsfaglig kompe-
tanse ”in-house”. Derimot mener vi det er påkrevet å ha en forvaltning som kan bestille og kjøpe inn de 
næringsfaglige tjenestene kommunen har bruk for.
 
Dersom politikerne f.eks har vedtatt at det skal være lett å være gründer i vår kommune, må forvaltnin-
gen sørge for at kommunen har en god førstelinjetjeneste for næringsutvikling. Det kan gjøres gjennom 
å kjøpe denne tjenesten fra et næringsfaglig miljø, for eksempel næringshagen.

Forvaltningen må ha bestillerkompetanse til å f.eks. kunne bestille næringsfaglige utredninger fra ulike 
fagmiljø, kjøpe ekstern prosessledelse ved utarbeidelse av en næringsplan eller bestille ekstern ledelse 
av utviklingsprosjekt. Forvaltningen må videre ha myndighet og administrativ handlekraft til å omsette 
resultatet av dette arbeidet til saksframlegg som grunnlag for politisk behandling.

Det er en politisk beslutning i hvilken grad man ønsker å se på den offentlige forvaltningen av  
næringsarbeidet i et regionalt perspektiv. Politikere i ulike kommuner kan bli enige om noen felles 
føringer i kommunenes respektive nærings- og arealplaner, eventuelt én felles strategisk næringsplan 
for flere kommuner gjennom et utvidet politisk samarbeid.

Forvaltingen av næringsarbeidet kan legges til næringssjef, en virksomhetsleder, til rådmannen eller 
samkjøres gjennom interkommunale avtaler.  Det avgjørende er at forvaltningen må være forankret i en 
overordnet demokratisk beslutningsmyndighet.  

Den offentlige forvaltningen er bindeleddet mellom politiske vedtak og konkret handling, mellom 
demokratisk valgte politikere og ulike fagpersoner og fagmiljø.
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1.3  NÆRINGSFAGLIG ARBEID

Næringsfaglig arbeid bør utføres av fagpersoner og fagmiljø innen de ulike felt. Kommunene kan gjen-
nom kjøp av tjenester og samarbeid med andre sørge for god dekning av alle næringsfaglige områder.

For å sikre et godt næringsfaglig arbeid i små kommuner, mener vi det er riktig å samle dette i sterke 
regionale fagmiljø. Næringsfaglig arbeid er et omfattende felt som bl.a. innebærer: 

1.3.1 Førstelinjetjeneste
Lavterskeltilbud for alle med en form for forretningsidé 

1.3.2 Etablereropplæring
Organisert opplæring for etablerere, mentorordning for gründere. 
- I Sør-Trøndelag er ordningen finansiert og eid av Innovasjon Norge, i Hedmark er den eid og finansiert 
av Hedmark fylkeskommune.

1.3.3 Næringsfaglig rådgivning og oppfølging av eksisterende næringsliv
 Dette innebærer bl. a. 
 - jevnlig oppfølging av eksisterende næringsliv (enkeltbedrifter)
 - tilrettelegging for samarbeid/nettverksbygging mellom bedrifter i regionen
 - veiledning ved søknad om midler til næringsfond, Innovasjon Norge, SkatteFUNN mm.
 - prosessledelse ved utviklings- og innovasjonsprosjekt
 - innovasjonsveiledning
 - mobilisering til, og tilrettelegging for, forskning
 - bistand ved internasjonalisering
 - investorsøk og annen finansieringsbistand
 - nettverk og kobling opp mot ulike virkemidler og andre aktører

1.3.4 Kompetanseheving
Ulike kompetansehevingstiltak tilpasset næringslivets behov.

1.3.5 Prosjekt- og prosessledelse
Fagkompetanse på prosjekt- og prosessledelse til både private og offentlige prosjekt.

1.3.6 Næringsfaglige utredninger
Utredninger og rapporter som grunnlag for videre beslutning og/eller politisk behandling.

1.3.7 Ungt Entreprenørskap
Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. Gjennom ungdomsbedrifter 
på grunnskole og videregående skole samarbeider utdanningssystemet og næringslivet. 
- Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon.
- SUM - Skapende Ungdomsmesse arrangeres hvert år vekselsvis i Tynset og på Røros.

1.3.8 Lærlingeordning
En lærling er en elev med yrkesopplæring som har inngått lærekontrakt med sikte på fag- eller svenne-
prøve. Fylkeskommunene har ansvar for tilskuddsordningene for bedrifter som tegner lærekontrakter 
og opplæringskontrakter. 
- Tverrfaglig Opplæringskontor i Fjellregionen (ToiF) er sentral aktør i vår region.
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1.3.9 Traineeordning
Trainee-ordningen rekrutterer nyutdannede unge voksne som har en fullført bachelor- eller  
mastergrad. Traineeprogrammet går over to år og kan bestå av én til tre bedrifter traineen arbeider i. 
Programmet Fjelltrainee har så langt ansatt 17 nyutdannede unge voksne på bachelor- eller masternivå 
til arbeid i bedrifter og kommuner i regionen. Flere av disse har fått fast ansettelse og blitt værende i 
regionen etter endt trainee-periode.

1.3.10 Koordinering og samarbeid mellom ulike aktører
Koordinering og nettverkstarbeid. Sørge for god sammenheng mellom ulike aktørere
 - koordinering av samarbeid skole og næringsliv
 - koordinering av samarbeid mellom studenter, høgskolemiljø og næringsliv

1. 4  SYNLIGGJØRING OG MARKEDSFØRING
 
Å synliggjøre kommunen og regionen som en offensiv region og et attraktivt sted å bo og drive næring, 
er et felles ansvar hvor ordførere og politisk ledelse bør gå i spiss. Alle miljø som har interesse av 
god samfunns- og næringsutvikling bør delta i dette arbeidet. God synliggjøring av gode rammebe-
tingelser og arbeids- og næringsmuligheter er nødvendig.

Næringslivet må også selv ta en sentral rolle her, og være seg sitt samfunnsansvar bevisst. Næringsha-
gen har et ansvar for å løfte fram enkeltbedrifter, suksesshistorier, ledige stillinger, arbeidsmuligheter 
og andre sterke sider.

Det vil være en klar fordel dersom man har utarbeidet en tydelig kommunikasjons- og omdømme-
plan som både privat næringsliv og det offentlige er enige om som en god plattform for synliggjøring 
og markedsføring av muligheter i kommunen / regionen. 

Små kommuner vil kunne ha glede av å samarbeide på et overordnet regionalt plan for å få bli synlige 
og attraktive. Da er det viktig med koordinering og «felles front» utad. Like fullt kan ikke et slikt arbeid 
«settes bort» til enkeltpersoner. Det er et felles ansvar, hvor den politisk valgte ledelsen må være 
tydelige og godt synlige rollemodeller. 

Dersom målet er å trekke til seg nye næringsaktører eller statlige arbeidsplasser til regionen, er ikke 
markedsføring alene nok. Arbeidet må følges opp gjennom både offentlig forvalting med planarbeid og 
oppfølging av vedtak, og næringsfaglig arbeid levert av et sterkt fagmiljø. 

Det er samspillet mellom godt politisk håndverk, offentlig forvaltning, næringsfaglig kompe-
tanse og synlighet som vil være avgjørende. 
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2. 0  RØROSREGIONEN NÆRINGSHAGE AS

Rørosregionen Næringshage er, og ønsker å være, et tydelig og sterkt næringsfaglig miljø for hele  
regionen. Næringshagen skal være en pådriver og tilrettelegger for innovasjon og nyskaping med fokus 
på videreutvikling av enkeltbedrifter, klynger, kompetanse, nettverk og profilering. 

Gjennom vårt partnerskap med Siva og nære samarbeid med Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommu-
ner, tilbyr vi rådgivning og oppfølging for det lokale næringslivet og næringsfaglig arbeid for kommu-
nene i regionen. RNH en sentral del av det nasjonale innovasjonsnettverket med tilknytning til et bredt 
spekter av kompetanse- og forskningsmiljø, Innovasjon Norge, Forskningsrådet, andre næringshager, 
kunnskapsparker med mere. 

RNH eies av de åtte kommunene i regionen, sammen med Siva og privat næringsliv. Det er eierne, 
gjennom generalforsamling og styrearbeid, som sammen med de ansatte legger føringene for hvordan 
selskapet skal videreutvikles.

Vi ønsker, og arbeider hardt for, at en enda større del av næringslivet i disse kommunene skal benytte 
seg av de mulighetene som ligger i næringshagen som virkemiddel. RNH har i dag et solid fotfeste 
i den nordlige delen av regionen. Det siste året har vi arbeidet målrettet for å få bedre innpass hos 
næringslivet lenger sør. Vi ser at dette arbeidet er i ferd med å bære frukter, men vil likevel intensivere 
innsatsen ut over høsten 2016, bl.a. gjennom et enda tettere samarbeid med Hedmark fylkes-
kommune og større synlighet som fagmiljø ved vårt kontor i Tynset.

2.1 DET NASJONALE NÆRINGSHAGEPROGRAMMET

Det Nasjonale 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.

Programmet eies av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og fylkeskommunene. 
Næringshageprogrammet skal bidra til at fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør 
styrkes. Siva er nasjonal operatør for programmet.

Næringshageprogrammet har to hovedmål:
• Næringshageprogrammet skal bidra til økt verdiskaping gjennom å legge til rette for utvikling av 

attraktive bedrifter og kunnskapsarbeidsplasser i hele landet, men fortrinnsvis i distriktene.
• Næringshageprogrammet skal være et virkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskom-

munens rolle som regional utviklingsaktør styrkes.

RNH er leverandør av næringshageprogrammet i de åtte kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga,  
Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. For dette arbeidet mottar næringshagen årlige regionale 
utviklingsmidler fra Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, samt en årlig ramme fra Siva som  
gir anledning til å selge subsidierte tjenester til lokalt næringsliv.

RNH leverer også tjenester på vegne av kommunene i regionen, og til næringslivet i Selbu og Tydal.
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2.2  TJENESTER FRA NÆRINGSHAGEN

2.2.1 Førstelinjetjeneste
• RNH leverer i dag førstelinjetjeneste til to kommuner i regionen (Røros og Holtålen)  
• Tjenesten tilbyr alle med en eller annen form for forretningsidé både innen nystartet   

virksomhet og eksisterende virksomhet, inntil 4 timers gratis faglig rådgivning knyttet til   
sin egen forretningsidé. 

• Tilbudet er et lavterskel tilbud med kort ventetid og høy faglig kompetanse. 
• Tilbudet sørger for at etablerere i kommunene blir raskt koblet til andre sentrale aktører.
• Tilbudet innebærer inntil 4 timers gratis veiledning
• Tjenesten betales av kommunene og er fra 2016 priset til kr 30,- per innbygger per år  

(2.000 innbygger = kr. 60.000,- årlig) 
• RNH ønsker å levere tjenesten til flere kommuner i regionen

2.2.2 Etablereropplæring
• Etablereropplæringen i Sør-Trøndelag fylke leveres og finansieres av Innovasjon Norge
• Rørosregionen Næringshage vant i 2014 et anbud på denne leveringen, og har i dag det  

administrative ansvaret for etablereropplæring i hele Sør-Trøndelag
• RNH har det fulle ansvaret for all etablereropplæring i Holtålen, Røros, Selbu og Tydal.
• Etablereropplæringen i Hedmark fylke leveres og finansieres av Hedmark fylkeskommune
• Selskapet AButvikling as har, sammen med underleverandørene Rådhuset Vingelen AS og Duplus 

AS, ansvaret for etablereropplæring i Hedmark.
• Rådhuset Vingelen og RNH har samkjørt sine kurs og samarbeider slik at etablerere i vår region har 

mulighet til å delta på kurs to ganger i året.
• Deltakere på etablererkurs betaler en egenandel
• Kommunene har ingen kostnader knyttet til dagens etablereropplæring

2.2.3 Næringsfaglig rådgivning og oppfølging av eksisterende næringsliv
• RNH har på vegne av KMD og Siva ansvaret for leveransene i Det Nasjonale Næringshageprogram-

met i kommunene Holtålen, Røros, Os, Tolga, Tynset, Folldal, Alvdal og Rendalen. 
• RNH leverer også tjenester på vegne av Sør-Trøndelag og Hedmark fylkeskommune innen feks. 

innovasjonsveiledning, mobilisering til forskning mm.
• RNH leverer dessuten tjenester på direkte bestilling fra næringslivet selv.
• Tjenester fra RNH innen disse områdene subsidieres årlig med midler fra Siva, Sør-Trøndelag  

fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune.
• Bedriftene betaler egenandel for den rådgivningen de får
• Kommunene har i dag ingen kostnader knyttet til næringshagens leveranser til næringslivet på 

dette feltet.

2.2.4 Kompetanseheving
• RNH har gjennom de fem siste år levert kursserien KompetanseForum for næringslivet. 
• Fra høsten 2016 utvides  denne til å også omfatte utdypende kurs og studier i tillegg til  

eksisterende frokost- og lunsjmøter.
• Arbeidet subsidieres delvis gjennom næringshageprogrammet, med egenandel fra bedriftene selv.
• Kommunene har ingen kostnader knyttet til dette annet enn når de selv deltar på kurs. 

Andre naturlige leverandører av kompetanseheving til næringslivet er:
 - Ressurs- og studiesenter 
 - Høgskole eller regionale høgskoletilbud
 - Andre private aktører, konsulenter mm.
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2.2.5 Prosjekt- og prosessledelse
Fagkompetanse på prosjekt- og prosessledelse til både private og offentlige prosjekt.
• Eksempler:
 - Prosessledelse ved utarbeidelse eller rullering av strategisk næringsplan
 - Prosjektledelse: Kompetanseløft Lokalmat Reiseliv, på oppdrag fra kommuner
 - Prosjektledelse InterREG Scandinavian Heartland, arbeidspakke: Masseprodusert  
    skreddersøm, oppdrag fra Regionrådet i Fjellregionen
 - Prosjektledelse Kompetansekartlegging 
 - Prosjektledelse på vegne av bedriftsnettverk eller klynger
 - Prosjektledelse for utviklingsprosjekt i enkeltbedrifter  
• RNH påtar seg et bredt spekter av prosjekt- og prosessledelse for privat næringsliv, dette finansi-

eres av næringslivet selv.
• RNH tilbyr prosjekt- og prosessledelse også til kommunene.  De siste årene har særlig Holtålen 

kommune benyttet seg av dette gjennom f.eks prosesledelse ved utarbeidelse av strategisk  
næringsplan og prosjektledelse for flere prosjekt. Næringshagen ser gjerne at flere av kommunene 
i regionen benytter seg av dette.

• Pris etter avtale.

2.2.6 Næringsfaglige utredninger
Utredninger og rapporter som grunnlag for videre beslutning og/eller politisk behandling.
• RNH leverer årlig statistikk over befolknings- og næringsutvikling
• RNH kan levere spørreundersøkelser og analyser knyttet til næringslivets ønsker og behov 
• Andre næringsfaglige utredninger
• Pris etter avtale

2.2.7 Ungt Entreprenørskap
• Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon.
• SUM - Skapende Ungdomsmesse arrangeres hvert år vekselsvis i Tynset og på Røros i regi av 

Regionrådet i Fjellregionen
• Dersom det er ønske om det, kan RNH gjerne bidra i dette arbeidet. (Det finnes flere eksempler på 

at en næringshage bidrar inn i arbeidet med ungdomsbedrifter og messer for ungt entreprenør-
skap, feks på Hitra og Frøya)

• RNH vil gjerne bidra til å følge opp ungdosmbedriftene og de unge entreprenørene i ettertid

2.2.8 Traineeordning
• Fjelltrainee dekker de åtte kommunene Rendalen, Alvdal, Folldal, Tynset, Tolga, Os, Røros og 

Holtålen. 
• Fra 1. april 2016 er Fjelltrainee ikke lenger en egen medlemsorganisasjon, men en del av de  

tjenestene som tilbys gjennom næringshagen
• Flere av kommunene i regionen er med i Fjelltrainee-ordningen
• Ordningen er 100 % finansiert av deltakerne selv (kommuner og bedrifter) med en egen- 

betaling på kr. 8.000,- per år fra 2017. 
• Kommunene har ingen øvrige kostnader knyttet til traineeordningen.

2.2.9 Koordinering og samarbeid mellom ulike aktører
• RNH, fylkeskommunene og andre bidrar i dag til koordinering av samarbeidet mellom skole og 

næringsliv, og mellom studenter, høgskolemiljø og næringsliv.
• RNH tar om ønskelig gjerne en enda tydeligere rolle i dette arbeidet.
• Per i dag deltar RNH på forespørsel i diskusjoner og møter med kommuneadministrasjonen i 

Holtålen og Røros. For dette betaler de to kommunene kr. 50.000,- årlig hver. RNH vil gjerne utvide 
arbeidet, både i disse to kommunene - men ikke minst til å omfatte flere kommuner i regionen. 
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2. 3  ET STORT NETTVERK

Næringshagen er en del av et stort nasjonalt innovasjonsnettverk. Fordi vi har fokus på hvilke behov 
næringslivet har, og hvilken kompetanse som til en hver tid vil være mest hensiktsmessig for dem, er 
noe av næringshagens viktigste funksjon å være en kobler. Som fagmiljø har vi et stort nettverk, og 
bruker dette i alt vårt arbeid. 

Et bredt tilfang av fagkompetanse og tilbud til næringslivet er en styrke. Næringshagen vil derfor støtte 
opp under lokale fagmiljø og private konsulentbyrå når deres kompetanse bidrar til å utfylle helhetsbildet.

2.3.1 Nettverket til Rørosregionen Næringshage

 Lokale banker:
  RørosBanken
  Haltdalen Sparebank
  Sparebank 1 Midt-Norge
  Sparebanken Hedmark, avd. Tynset
  Tolga Os Sparebank

 Lokalt næringsliv:
  Om lag 70 målbedrifter med et bredt spekter av kunnskap og erfaring
  Konsulenter og rådgivere (f.eks Vekst i Os, Rådhuset Vingelen, Sandbakken & Norvik)
  Sentrale lokale medlemsorganisasjoner; Destinasjon Røros og Rørosmat
  Næringsforeninger; Næringsforum i Fjellregionen og Holtålen Næringsforening

 Fylkeskommune og fylkesmann:
  Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hedmark fylkeskommune
  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Hedmark
  Länsstyrelsen i Dalarna

 Forsknings- og kunnskapsmiljø: 
  Sintef Teknologi og samfunn
  Sintef Byggforsk, Sintef Materialer og kjemi, Sintef Energi
  Sintef Raufoss Manufacturing
  NTNU
  Høgskolen i Hedmark
  Trøndelag Forskning og Utvikling
  Østlandsforskning 
  Senter for Bygdeforskning
  Nofima, matforskningsinstitutt
  Högskolen i Dalarne
  Bedriftsøkonomisk Institutt, BI
  Røros vg skole med Røros Ressurs, Nord-Østerdal vg skole, Storsteigen vg skole
  Aajege - Sør-samisk språk- og kompetansesenter

 Virkemidler for innovasjon og forskning:
  Innovasjon Norge Sør-Trøndelag og Innovasjon Norge Hedmark / Innlandet
  Regionale Forskningsfond Midt-Norge og Regionale Forskningsfond Innlandet
  Forskningsrådet region Midt-Norge og Forskningsrådet region Hedmark og Oppland
  VRI Trøndelag og VRI Innlandet
  Oi! Trøndersk Mat og Drikke as
  EBN Innovation Network, Brüssel
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 Kunnskapsparker og andre næringshager:
  Hedmark Kunnskapspark (med inkubatorer og biosmia)
        - inklusive samarbeid om prosjektet ”Bioøkonomi- strategi og tiltak for Innlandet” 
  Tretorget as
  Leiv Eiriksson Nyskaping as
  Proneo as
  Lillehammer og Gudbrandsdal Kunnskapspark as
  IUC Dalarna AB
  Nasjonalparken Næringshage (næringshage for Oppdal og Rennebu)
  Næringshagen i Orkdalsregionen
  Trøndersk Kystkompetense (næringshage for Hitra og Frøya)
  Fosen Innovasjon as
  De andre næringshagene i Hedmark
  Samtlige næringshager i Norge, gjennom Sivas partnerskap

3. 0  ET REGIONALT FAGMILJØ 

Næringshagene i Norge kan levere et bredt spekter av næringsfaglige tjenester på et høyt faglig 
nivå. En sterk regional næringshage vil sørge for kostnadsbesparende, koordinerte og effektive 
leveranser. Dette vil dessuten bidra til å ivareta det regionale perspektivet og behovet for koordinering 
og samspill mellom flere aktører.

Et tydelig fagmiljø vil være en kompetansearbeidsplass som kan tiltrekke seg ytterligere relevant 
ekspertise for å videreutvikle næringslivet i regionen. For å sikre god tilgang på næringsfaglige tje-
nester gjennom et solid og regionalt fagmiljø, ser vi gjerne at både private bedrifter og kommunene 
benytter seg i enda større grad av de mulighetene som finnes gjennom næringshagen.

For en generasjon siden hadde de fleste kommuner i Norge sin egen næringssjef. Det var gjerne på 
næringssjefens dør gründere banket for å få en næringsfaglig vurdering. Næringssjefen gjorde sine 
egne vurderinger, innstilte til næringsfond og styrte planprosesser. Næringssjefen hadde en fot både 
innenfor både det politiske og det administrative. Næringssjefen alene hadde gjerne ansvar for “alt 
som har med næring å gjøre”, og var også det eneste stedet entreprenører og bedriftsledere kunne 
henvende seg når de trengte noen form for “hjelp fra det offentlige”.

I dagens virkelighet mener vi det er riktig å gjøre et mye klarere skille mellom politikk,  
administrasjon og fag. Næringsfaglig arbeid bør utføres av fagpersoner. Kommunene kan 
gjennom kjøp av tjenester sørge for god dekning av alle næringsfaglige områder.

Vi mener norske næringshager med Siva, fylkeskommunene og Kommunal- og moderinserings-
departementet (KMD) i ryggen er et godt utgangspunkt for sterke regionale næringsfaglige miljø.
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Kommunal- og moderniseringsdepartementet; Diskusjonsnotat i forkant av Stortingsmelding om 
politikk for Bærekraftige byer og sterke distrikter, 2016. Stortingsmeldingen er varslet tidlig i 2017:
 

«Regjeringen vil legge til rette for vekst i hele Norge, og gi grunnlag for gode levekår i alle deler av 
landet. Det viktigste for å sikre vekstkraftige regioner er et næringsliv som er i stand til å ta vare 
på og skape nye og lønnsomme arbeidsplasser.

Regjeringen har startet arbeidet med å fornye regionalpolitikken gjennom å ha en bredere 
tilnærming. Det viktigste distriktspolitiske virkemiddelet er derfor gode rammebetingelser for 
næringsliv, innovasjon og entreprenørskap.»

Samspill om innovasjon og omstilling i Hedmark, Regional strategi for innovasjonsstrukturen i 
Hedmark (2016-2020): 

«Det er behov for å legge til rette for økt verdiskaping i fylket, gjennom innovasjon og omstilling i 
næringslivet og offentlig sektor. (…)

Formålet med denne strategien er å sikre en mest mulig samordnet innsats i det offentlig finan-
sierte støtteapparatet for innovasjon i Hedmark. Dette er aktører som har som målsetting å bistå 
næringslivet og offentlige virksomheter i Hedmark med å utvikle seg.»

«Det er et mål at målgruppen for virkemidlene, bedrifter, etablerere og andre virksomheter, skal finne 
det interessant, enkelt og formålstjenlig å benytte seg av det offentlige støtteapparatet. 
Hensiktsmessig organisering, oppgavefordeling og rolleavklaring mellom aktører og nivåer er en
forutsetning for å sikre dette. Det er også viktig at aktørene sammen kan tilby relevant og 
komplementær kompetanse.»

«Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping i Sør-Trøndelag 2016»:

Det er viktig at de regionale utviklingsmidler, FoU midler, virkemiddelapparatet for øvrig innrettes 
mot de prioriterte satsingsområder og at innrettingen er avstemt med de relevante partnerskap 
og aktører innenfor det enkelte området. (…)

Fylkestinget har vedtatt at det skal utarbeides en Regional plan for arbeidskraft og kompetanse. 
Det overordnede målet er å sikre tilgang på godt kvalifisert arbeidskraft for næringsliv og  
offentlig virksomhet i hele fylket. Dette berører mange aktører med ulike virkemidler. 

UTTALELSER FRA DEPARTEMENT OG FYLKESKOMMUNER 


