Handlingsplan 2019 for Haugaland Vekst IKS
NÆRINGSVENNLIG REGION
TEMA: Smart kommunesamarbeid
Tiltak:
1. Videreføre Velferdsteknologiprosjektet ut 2019 med med opsjon på ett år innenfor
vedtatte målsettinger for prosjektperioden.
TEMA: Tilrettelegge prosesser og skape arenaer for samhandling
Tiltak:
1. Utarbeide en regional havroms-strategi i samarbeid med relevante aktører, med HV
som prosjektleder og -sekretariat.
2. Etablere et samarbeidsforum mellom næringsansvarlige i eierkommunene hvor en
utveksler informasjon om relevante prosesser, deler erfaringer og kompetanse og
samhandler rundt prioriterte regionale innsatsområder til beste for regionen.

PROFILERING/PÅVIRKNINGSARBEID
Skape attraktivitet for etableringer, investeringer, kompetanse mv. i regionen
TEMA: Systematisk markedsførings- og innsalgsarbeid av regionen
Tiltak:
1. Etablere et system for informasjonstilfang og -deling av beslutningsgrunnlag i
HV ved å være en katalysator for å kunne innhente, sortere, prioritere og
agere iht. relevante regionale innsatsområder (f.eks. «faktabank»-konsepter).
2. Identifisere og vurdere deltakelse på aktuelle markedsarenaer hvor regionen
kan ha interesse for å bli synliggjort.
3. Delta på Hannovermessen 2019 i samarbeid med Innovasjon Norge,
Rogaland fylkeskommune og Greater Stavanger i april 2019.
4. Vurdere deltakelse på Arendalsuka for regionen i august 2019.
5. Utarbeide en «invest in»-staregi for regionen, hvor målet er å styrke
attraksjonskraften til hele regionen mot utvalgte næringer og
investeringsområder.
TEMA: Statlige arbeidsplasser til regionen
Tiltak:
Utarbeide strategi for å tiltrekke regionen flere statlige- og fylkeskommunale
arbeidsplasser, med HV som prosjektleder og -sekretariat

TEMA: Regionalt omdømme- og rekrutteringsarbeid
Tiltak:
Aktuelle tiltak i handlingsplan for vedtatt av styringsgruppen (partnerskapet) for det
regionale omdømmearbeidet.
TEMA: Haugaland skole og arbeidsliv (HSA)
Tiltak:
Aktuelle tiltak i handlingsplan for 2019 vedtatt av eierstyret i HSA.
TEMA: Agendakonferansen
Styrke samhandlingen i regionen
Tiltak:
Gjennomføre årlig Agendakonferanse med fokus på å skape regional attraktivitet
gjennom samhandling.
TEMA: Aktiv lobbyering for regionen
Tiltak:
Lage plan for aktivt påvirkningsarbeid og gjennomføre aktiviteter på aktuelle utvalgte
områder.
Etablere faste møteplasser for våre stortingspolitikere og fylkespolitikere.

GRÜNDERSKAP/NYSKAPING
STRATEGI: EN DØR INN!
Forbedre og forenkle tilbudet til etablerere ved styrket samarbeid mellom aktører som
opererer i regionen.
TEMA: Skape.no
Tiltak:
Ivareta regionens interesser gjennom å delta i styret i SKAPE.
TEMA: Grunderforum/Nyskapingsuka
Tiltak:
Arrangere møteplass for nettverksbygging og samhandling mellom de ulike aktørene i det
regionale virkemiddelapparatet med fokus på kvalitative tjenester og «en dør inn»tenkning.
Tiltak:
Vurdere grunnlag for gjennomføring av Nyskapingsuka i 2019 i nært samarbeid med
aktørene i Grunderforum.

INFRASTRUKTUR
STRATEGI: Styrke samferdselssystemene i og rundt regionen
TEMA: Haugesund lufthavn, Karmøy
Sikre og videreutvikle nasjonalt og internasjonalt rutetilbud
Tiltak:
Bidra til å sikre gode rammebetingelser og et hensiktsmessig rutetilbud til flyplassen. Vurdere
å etablere et regionalt ruteutviklingsforum med virkemidler i samarbeid med aktuelle parter.
TEMA: E-134
Styrke arbeidet for realisering av planlagte oppgraderinger inn mot NTP.
Tiltak:
Bidra aktivt i arbeidet med å sikre gode prosesser inn mot NTP i samarbeid med aktuelle
parter
STRATEGI: Attraktive næringsarealer
TEMA: Tilgang til internasjonal fiber
Tiltak:
Arbeide for tilgang til internasjonal fiber til regionen i samarbeid med aktuelle parter som
Haugaland Kraft, RFK, NO-UK.COM m.fl.
TEMA: Fengsel med høy sikkerhet
Tiltak:
Bidra med tilrettelegging for etablering av fengsel med høy sikkerhet til regionen etter at
KVU for Vestlandet foreligger
TEMA: Næringsarealguiden
Tiltak:
Bidra i videreutviklingen og markedsføring av Næringsarealguiden i samarbeid
med aktuelle aktører.

KOMPETANSE
STRATEGI: Utvikling av høgskoletilbudet og FoU i regionen
TEMA: Høyere utdanningstilbud
Tiltak:
Være pådriver for relevante bachelor-, master- og doktorgradsstudier, etter- og
videreutdanningstilbud, samt nettbaserte og desentraliserte høgskolestudier i regionen,
herunder Utdanning i Ryfylke.
TEMA: FoU i regionen

Styrke forsknings- og utviklingsarbeid, særlig knyttet til viktige næringsklynger og fagmiljøer i
regionen
Tiltak:
Bidra til å øke kompetansen om mulighetene innenfor FoU på relevante områder og aktuelle
virkemidler
TEMA: Helhetlig kompetanseutvikling i regionen
Tiltak:
Videreutvikle HSA, vurdere mandat til å omfatte større deler av kompetanseområdet (helhetlig
kompetansefokus)

NÆRINGSKLYNGER
STRATEGI: Regionale næringsutviklingsprosjekt
TEMA: Haugalandet som en ledende energiregion
Tiltak:
Støtte opp om det regionale energiprogrammet NCECs arbeid med få etablert grønn
industri og nye arbeidsplasser i hele regionen.
Delta i styringsgruppen for prosjektet.
TEMA: Datasenterindustri
Tiltak:
Arbeid for tilrettelegging internasjonal ﬁber til regionen og etablering av datasentre samt
andre relevante virksomheter gjennom samarbeid med bla. Ryfylke IKS, NCEC, RFK.
Delta i styringsgruppen for prosjektet Vilkår for kraftkrevjande industri.
TEMA: En regional reiselivsstrategi
Utvikle regionen til å bli et foretrukket reisemål i Fjord Norge, basert på våre fortrinn innen
natur- og kulturbasert reiseliv.
Tiltak:
Ferdigstille en regional reiselivsstrategi og delta i gjennomføringen av relevante tiltak i
samarbeid med aktuelle partnere.
TEMA: Offshore vind
Tiltak:
Aktivt støtte opp rundt Arenaprosjektet Norwegian Offshore Wind Cluster og posisjonere
regionen mot havvindfeltet Utsira Nord.
TEMA: Nye regionale klyngerområder
Tiltak:
Identifisere nye potensielle næringsklynger i regionen, gjerne på tvers av tradisjonelle
bransjeområder og vurdere mulighetsstudier og virkemiddelordninger for disse.

FINANSIERING
STRATEGI: Finansiering av nyskaping og regionale utviklingsprosjekt
TEMA: Haugaland Vekst Utviklingsfond
Tiltak:
Utarbeide beslutningsgrunnlag for videreutvikling og forvaltning av et regionalt
utviklingsfond i regi av Haugaland Vekst.
TEMA: Regionale utviklingsprosjekt
Tiltak:
Bidra med å få flere offentlige virkemidler til regionale prioriterte utviklingsprosjekt fra bla.
Innovasjon Norge, SIVA, Enova, Regionalt forskingsfond Vestlandet, Forskningsrådet, Ulla
Førre-fondet, fylkeskommunene og fylkesmennene.

