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NÆRINGSVENNLIG REGION
STRATEGI: Samhandling for mer effektive kommunale tjenester
TEMA: Smart kommunesamarbeid
Samordne, effektivisere og digitalisere kommunale systemer, rutiner
og tjenester for økt service overfor etablerere og eksisterende næringsliv.
TEMA: Evaluering og rullering av Utviklingsplan Haugesundregionen
Sikre årlig evaluering og rullering for videre prioritering i neste tiltaksplan
PROFILERING
STRATEGI: Kommunikasjon for å tiltrekke etableringer, tilreisende og investeringer
TEMA: Systematisk markedsførings- og innsalgsarbeid av regionen
Tiltrekke større nasjonale og internasjonale etableringer og investeringer.

.

TEMA: Statlige arbeidsplasser til regionen
Tiltrekke ﬂere offentlige virksomheter og funksjoner som gir nye
kompetansearbeidsplasser i hele regionen.
TEMA: Faktabank
Styrke system for arbeid med å tiltrekke nye etableringer og investeringer.
Videreutvikle og tilrettelegge faktabank som synliggjør regionen med høy kvalitet.
TEMA: «En region – ett ansikt»
Samordnet og styrket budskap og synlighet utad gjennom regionenes eksisterende
aktører.
TEMA: Internmarkedsføring
Styrke eierskap og identitet til Haugesundregionen gjennom blant annet
TEMA: Regionalt omdømme- og rekrutteringsarbeid
Markedsføre regionen som attraktivt bo- og arbeidssted for studenter, elever og
mulige tilﬂyttere

.

TEMA: Haugaland skole og arbeidsliv (HSA)
Styrke ungdommers bevissthet omkring
fremtidig utdannings- og yrkesvalg og synliggjøre regionens muligheter.

TEMA: Agendakonferansen
Styrke samhandlingen i regionen

GRÜNDERSKAP
STRATEGI: EN DØR INN!
TEMA: Gründervennlig etablerertilbud
Forbedre og forenkle tilbudet til etablerere ved styrket samarbeid mellom aktører som
opererer i regionen. Innovasjon Norge, Valide, Næringshager, Kubatoren, Gründergarasjen,
1. linjetjenesten i kommunene, Haugaland Bygdeutvikling, Skape.no, NAV mﬂ
TEMA: Skape.no
Styrking av etablererkurs og tjenester gjennom SKAPE
TEMA: Skape forum
Arrangere møteplass for nettverksbygging og inspirasjon for etablerere
INFRASTRUKTUR
STRATEGI: Styrke samferdselssystemene i og rundt regionen
TEMA: Haugesund lufthavn, Karmøy
Sikre og videreutvikle nasjonalt og internasjonalt rutetilbud
TEMA: E-134
Styrke arbeidet for realisering av planlagte oppgraderinger inn mot NTP.
Tunnel Seljestad-Røldal er 1. prioritet

TEMA: Rv 13
Styrke prioritering av rassikring i Suldal.

STRATEGI: Attraktive næringsarealer
TEMA: Næringsarealer med tilgang til flere energiformer
Sikre tilrettelegging for framtidige etableringer i et “grønt skifte” og nødvendig bredbånd
og mobildekning.

TEMA: Tilgang til svart, internasjonal fiber
Arbeide for tilgang til svart, internasjonal fiber.
TEMA: Næringsarealguiden
Sikre videreutvikle og markedsføring av næringsarealguiden
KOMPETANSE
STRATEGI: Utvikling av høgskoletilbudet og FoU
TEMA: Etablering av Maritimt senter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Haugesund
Mål: Nybygg med etablering av HVL sitt faglige senter innen maritim sikkerhet.
TEMA: Høyere utdanningstilbud
Flere bachelor-, master- og doktorgradsstudier, etter- og videreutdanningstilbud, samt
nettbaserte og desentraliserte høgskolestudier i Haugesund- regionen. Herunder Utdanning i
Ryfylke.
TEMA: FoU i regionen
Styrke forsknings- og utviklingsarbeid, særlig knyttet til viktige næringsklynger og fagmiljøer i
regionen
NÆRINGSKLYNGER
STRATEGI: Samskaping
TEMA: Innovasjon og entreprenørskap i næringsklynger
Etablere formalisert klyngeutvikling. Mulige næringsklynger: Havrommet, ren energi,
bioøkonomi, velferdsteknologi, reiseliv/opplevelsesnæring og smarte samfunn.
STRATEGI: Regionale næringsutviklingsprosjekt
TEMA: Velferdsteknologi
Offentlig tilrettelegging for bruk av teknologi i tjenestetilbudet, herunder
brannsikkerhet for risikoutsatte
STRATEGI: Attraktive næringsarealer
TEMA: Datasentre
Arbeid for tilrettelegging av mørk internasjonal ﬁber til regionen for etablering av datasentre
og andre virksomheter

TEMA: Haugalandet som en ledende energiregion
Sikre tilrettelegging og bruk av energibærere som del av nødvendig infrastruktur og mulig
råstoff for fremtidig næringsutvikling.
TEMA: En regional reiselivsstrategi
Utvikle regionen til å bli et foretrukket reisemål i Fjord Norge, basert på våre fortrinn innen
natur- og kulturbasert reiseliv.

TEMA: Offshore vind
Arbeid for etablering av Arenaprosjekt offshore vind

TEMA: Blå og grønn mat
Øke verdiskaping i matproduksjon
FINANSIERING
STRATEGI: Finansiering av nyskaping og regionale utviklingsprosjekt
TEMA: Haugaland Vekst Utviklingsfond
Se på mulighetene for påfyll i eksisterende Haugaland Vekst-fond gjennom tilføring av
ny kapital.
TEMA: Regionale utviklingsprosjekt og etablerere
Mer offentlige virkemidler til regionen gjennom økt offentlig ﬁnansiering til etablerertiltak
og utviklingsprosjekt ved Innovasjon Norge, Inkubatorer, Regionalt forskingsfond
Vestlandet, fylkeskommunen og fylkesmannen.

