Næringsvennlig region
Bedre offentlige tjenester for næringsutvikling
Gratangen 28.09.2017

Det er vinteren/våren 2017 gjennomført to pilot-forstudier, henholdsvis på Fosen (7 kommuner) og i
Sør-Troms (4 kommuner).
Basert på erfaringer fra de to forstudiene skal det piloteres to forprosjekter i de samme geografiske
områder.
-Forstudien i Sør-Troms, for kommunene Bardu, Gratangen, Lavangen og Salangen, ble gjennomført
i perioden februar til juni 2017.
-Sluttrapporten ble vedtatt av styringsgruppa i møte den 19. juni.
-Sluttrapporten skal til politisk behandling i alle fire kommuner i løpet av september og oktober.
Eventuelt vedtak om videreføring i et forprosjekt fattes av kommunene.

Hovedanbefalinger etter forstudie næringsvennlig region
Det etableres foreløpig ikke eget selskap, men dette bør være et alternativ på lang sikt.
Både AS og IKS kan være aktuelle selskapsformer.
Forstudien anbefaler en utvikling i tre trinn:
1. Utvikling og implementering av desentralisert løsning, formalisert samarbeid om
næringsutviklingsarbeidet i regionen. Varighet 6 mnd. Eget forprosjekt. Eies av de 4
kommunene, Gratangen som omstillingskommune oppdragsgiver. Kan finansieres av
Troms fylkeskommune, IN og kommunene
2. Utprøving av desentralisert, formalisert samarbeid om næringsutviklingsarbeidet i
regionen.
Varighet ett til to år. Hovedprosjekt. Eies av de 4 kommunene i fellesskap. Kan finansieres
av kommunene, med støtte fra Troms fylkeskommune.
3. Eventuell etablering av felles næringsutviklingsselskap vurderes, basert på erfaringer fra
regionalt samarbeid

Vi står nå foran forprosjektet der det skal jobbes med:
• Etablere prosjekt- og styringsgruppe med representanter fra beslutningstagerne.
• Gjennomføre statusmøter, styringsgruppemøter og prosjektgruppemøter/koordineringsmøter.
• Presentasjon av resultater underveis og i forbindelse med prosjektavslutning.
• Annet informasjons- og kommunikasjonsarbeid.
• Styringsgruppa besøker annen region som har etablert hensiktsmessig modell for regionalt samarbeid.
• Gjennomføre workshop med alle næringsutviklere og representanter fra næringsliv der formålet er å utvikle et
innhold i tjenestene tilpasset næringslivets og regionens behov. Dokumenteres med notat som oppsummerer
innholdet i tjenestene.
• Gjennomføre workshop med alle næringsutviklere og representanter fra næringsliv der formålet er å definere
kompetansebehov. Dokumenteres med notat som oppsummerer kompetansebehov i tjenestene.
• Dialog med FoU og andre for å finne andre relevante case/eksempler.

Fremdiftsplan-milepæler

Hva ønsker vi å forbedre?

• Tilby bedre og mer relevante tjenester overfor lokalt næringsliv, som igjen
skal bedre lønnsomheten i næringslivet og føre til flere arbeidsplasser.
• Styrke næringsutviklertjenesten i regionen med tanke på
spisskompetanse og fagmiljø.
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