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 Sak 02/17 Gründere i Rogaland – utkast til fylkestingssak, høyring. 
 

Bakgrunn: 

Rogaland fylkeskommune har sendt på høyring utkast til ei fylkestingssak der ulike næringsretta 

verkemiddel vert omtala. (utkast ligg som vedlegg) 

Saka er meint å vera svar på fylgjande vedtak i fylkestinget: 

Gründerplan  Rogaland fylkeskommune har gode virkemidlene for å kunne bidra til etablering av nye 

bedrifter. Rådmannen fremmer en sak om utarbeidelse av en helhetlig plan hvor eksisterende 

virkemidler, ressursbruk og nye ideer vurderes. Fylkeskommunen bør også samordne det arbeidet 

som gjøres for gründere og vurdere en arbeidsgruppe hvor de relevante aktører er representert.  

 (Sak 94/15 økonomiplan 2016-2019 - årsbudsjett 2016) 

 

I saka omtalar ein fylgjande: 

 Eksisterande tilbod til gründerar i Rogaland, med liste over lokalisering og verkeområde. 

 Regjeringa sin gründerplan av 2015 som legg vekt på fylgjande målsettingar: 

o Betre tilgong på kapital i tidleg fase 

o Auka tilgong på kompetanse 

o At Norge blir eit meir attraktivt gründerland for eit mangfald av menneske 

 Fylkeskommunen si satsing på gründerar i det regionale planverket, m.a. i Regionalplan for 

næringsutvikling (2011-2020). 

 Fylkeskommunen sine verkemiddel som er å finna i fylgjande ordningar: 

o Handlingsprogram næring (HP Næring)  

o Regionale midlar til Innovasjon Norge Rogaland 

o Skape  

o VRI (Verkemidlar for regional innovasjon)  forankra i FORREGION (NFR si nye 

regionale satsing frå 1. januar 2017)  

o RFF Vestlandet( Regionalt forskingsfond Vestlandet) 

 Samordning av verkemiddelapparatet. 

 

Vurdering: 

I lista over eksisterande tilbod til grûnderar i Rogaland er Sauda og Suldal nemnde med sine 

vekstselskap/næringshage, men med svært avgrensa tilbod. Strand er nemnt i teksten med 

«kommunale verkemiddel» utan at desse vert spesifiserte. Kommunale næringsfond vert ikkje 

nemnde. Opplistinga synest difor mangelfull.  Ein reknar med at kommunane sjølve til korrigera 

desse opplysningane. 



Samla er det eit omfattande tilbod til grûnderar i Rogaland, både kommunalt, interkommunalt og 

regionalt. Det vil vera ei utfordring å samordna dette verkemiddelapparatet slik at det vert 

oversiktleg for brukarane, og målretta nok i høve til det ein ynskjer å oppnå.  

Universitetet i Stavanger (UiS) har på oppdrag frå fylkeskommunen gjennomført ei kartlegging og 

peika på utfordringar for verkemiddelapparatet i Rogaland. Studien peikar mellom anna på: 

 Sterke sentrale føringar/ordningar for bruk av midlar reduserer regionalt handlingsrom. 

 Rådgjeving  går i stor grad ut på å hjelpa verksemder til å søkja nasjonale ordningar, og 

tilpassa seg desse. 

 Fleire aktørar har same type verktøy og opplever at dei opplever å «trakka i kvarandre sine 

bed» 

 Det ville vore lettare å oppnå synergiar dersom aktørane disponerte ulike verktøy. 

 Samarbeidet vert meir problematisk når det er mange ulike aktørar som i hovudsak driv med 

rådgjeving. 

 Det er eit paradoks at sjølvhjelp og læring framstår som dei minst sentrale formåla i 

innovasjonspolitikken. 

 

Det er positivt at fylkeskommunen  vil ha fokus på, og vil gjera tiltak for å få til  samordning av 

verkemiddelapparatet. «Ei dør inn» vil vera ei god målsetting. I tillegg må ein arbeida for større grad 

av fleksibilitet i ordningane slik at dei kan tilpassast brukarane og ikkje omvendt. 

Fleire av ordningane set krav om at prosjekt skal vera «forskings-retta» og ha avtalar t.d. med 

forskingsmiljø ved UiS. Dette vil ved mange høve vera ein styrke, men kan og vera unødvendig 

avgrensande. Det bør ikkje vera slik at midlar til næringsutvikling/innovasjon i like stor grad vert 

inntektskjelder for forskingsinstituasjonar. 

I vårt arbeid med fiber til Rogaland ser me at det kan vera ei særleg stor utfordring å ta tak i  prosjekt 

som krev stor innsats og mykje ressursar over lang tid. Til det er dei økonomiske rammene for ulike 

ordningar for små, samstundes som det set nye krav til kompetanse. Dette kan likevel vera prosjekt 

med svært stort potensiale når det gjeld arbeidsplassar og ny aktivitet i regionen. Etablering og 

utvikling av eit investornettverk i regionen, t.d. etter modell av «Angel Challenge», kan vera ei hjelp i 

slike samanhengar. 

Me veit at kommunereforma vil gje nye kommunegrenser i Rogaland, sjølv om me pr. d.d. ikkje veit i 

kor stor grad dette vil angå Ryfylke-IKS-kommunane. Endra kommunegrenser og evt. regiongrenser, 

vil ha innverknad på ulike soneinndelingar og vilkår for verkemiddelbruk i kommunane.  Det er viktig 

at ein er merksam på dette og kan gjera dei vilkårsendringar som er nødvendige for å møta 

utfordringane der dei oppstår. 

Det er positivt at Ryfylke IKS er tenkt å representera Ryfylkekommunane i det regionale 

partnarskapet for næringsutvikling, og i det utvida regionale partnarskapet. 

 

 



Framlegg til vedtak: 

Ryfylkerådet har fylgjande kommentarar til høyringsutkastet: 

 Kommunane kjem med supplerande opplysningar når det gjeld eksisterande tilbod til 

gründerar i Ryfylke. 

 Ein bør arbeida for å få «ei dør inn» til det regionale tiltaksapparatet i Rogaland. 

 Ein bør arbeida for å samordna verkemiddelbruk og arbeidsmåtar i ulike deler av 

tiltaksapparatet  slik at ein i større grad unngår konkurransen om «kundane». 

 Ein bør arbeida for større fleksibilitet i bruk av ulike ordningar. 

 Ein bør arbeida for etablering av investornettverk. 

 Konsekvensar ved endringar i kommune- og regiongrenser må avklarast og evt. 

kompenserast. 
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Utkast s aksutredning: Gründere i Rogaland

1 . Bakgrunn

I forbindelse med behandling av budsjettet for 2016 gjorde fylkestinget følgende vedtak:

Gründerplan
Rogaland fylkeskommune har gode virkemidlene for å kunne bidra til etablering av nye
bedrifter. Rådmannen fremmer en sak om utarbeidelse av en helhetlig plan hvor
eksisterende virkemidler, ressursbruk og nye ideer vurderes. Fylkeskommunen bør også
samordne det arbeidet som gjøres for gründere og vurdere en arbeidsgruppe hvor de
relevante aktører er representert.

(Sak 94/15 økonomiplan 2016 - 2019 - årsbudsjett 2016)

2. Problemstilling

På grunn av lav oljepris og kraftig vekst i arbeidsledigheten er næringsli vet i Rogaland nødt til å
omstille seg. Mange har mistet jobben de siste to årene, og for noen har dette blitt en mulighet til
å starte egen bedrift. Ulike tilbud og tiltak for gründere har dukket opp i rekordfart. Det har
resultert i mange gode hjelpere m ed gründerne som målgruppe, men bildet er uoversiktlig, og det
kan være vanskelig å finne frem i jungelen av gode tilbud.

I dette saksforelegget forsøker vi å gi en oversikt over aktørene i fylket , gjengi hovedsatsingene i
Regjeringens gründerplan og mu lighetene som ligger i Regionalplan for næringsutvikling . Vi vil
også p resentere fylkeskommunen s egne virkemi dler rettet mot gründere og bedrifter i
utviklingsfase , samt se på hvordan arbeidet for gründere kan samordnes på en bedre måte.

3. Sakso pplysninger

Ordet gründer defineres i Store norske leksikon som « en som har startet eller skal starte en
nærings virksomhet, oftest med utgangspunkt i en nyskapende idé eller et produkt » . De aller
fleste bedrifter begynner i det små, ofte med én person . Men det å være gründer, er for mange
en livsstil, og gründere kaller seg gjerne det i mange år, selv om bedriften vokser og får mange
ansatte. Grensen for når en bedrift slutter å være en gründer bedrift, finnes det sannsynligvis ikke
en fasit for . Det er flytende overgang mellom gründere, gründerbedrifter og vanlige små og
mellomstore bedrift er.

I dag er det lett å tenke at gründerskap og innovasjon henger tett sammen. Det er også tilfellet for
mange, men vi har også mange basisgründere/ levebrødsgründere som skaper sin egen
arbeidsplass. Disse trenger ikke å bruke lang tid på utvikling, og kan derfor skape arbeidsplasser
på kort sikt.

For å sikre eller skape arbeidsplasser i større skala må vi også legge til rette for gründerskap/
entreprenørskap i eksist erende bedrifter . Og for å bidra til varig omstilling er det viktig å se de
lange linjene og samordne alle virkemidlene i alle utviklingsfaser . Arbeidet for gründere må derfor
ses i sammenheng med utviklingen av hele næringsliv et .
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Dagens tilbud til gründere i Rogaland

Her har vi forsøkt å gi en oversikt over ulike gründertilbud i Rog aland. Situasjonen er uoversiktlig,
og det dukker stadig opp nye tiltak og ordninger. Vi kan derfor regne med at ikke alle er kommet
med, og nye satsinger er sannsynligv is kommet til i ettertid.
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Skape X X X

Validé X X X X

Bokn Kubator 2 X X X X

Eigersund Ipark Dalane X X X

Finnøy Ryfylke Næringshage X

Gjesdal
Jæren produktutvikling /
Gründerarena Jæren

1 X X X X

Ipark Haugesund X X X

Kubator 2 X X X X

Hå
Jæren produktutvikling /
Gründerarena Jæren

1 X X X X

Innovasjonshuset X X X

Næringshagen Rogaland
Ressurssenter

X X

Klepp
Jæren produktutvikling /
Gründerarena Jæren

1 X X X X

Lund Lund Næringshage AS

Connect Vest X X X

Jæren produktutvikling /
Gründerarena Jæren

1 X X X X

Sauda Sauda Vekst X

Sola Tananger Innovasjonsklynge X

Absinthen X

Creator Makerspace AS
(pilotering)

X X (X)

Erfjordgata 8 (kultur) X

Gründerhuset SR-Bank X X

Innovation Dock X (X) X

Mess&Order X

Mulighetsterminalen X X

Studio Stavanger
(visuell kommunikasjon)

X X

TD Veen X X

Tinfabrikken (musikk) X

X2 Innovation Center X

X2 Labs X

Suldal Suldal Vekst Næringshage X X

Time
Jæren produktutvikling /
Gründerarena Jæren

1 X X X X

Tysvær Kubator 2 X X X X

Utsira Kubator 2 X X X X

Vindafjord Medvind Næringshage X X X X

Noter
1 Jæren produktutvikling har ansvar for Time, Hå, Klepp, Sandnes og Gjesdal

2 Haugaland Vekst har ansvar for Kubator, samt for Bokn, Haugesund, Tysvær, Utsira og Sveio

Stavanger

Hele Rogaland

Sandnes

Haugesund

Karmøy
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Virkemiddelapparatet ellers er også i stor grad rettet mot gründerbedrifter. Det finnes både
kommunale, regionale, nasjonale og internasjonale virkemidler.

a) Kommunale virkemidler i enkelte kommuner: Karmøy, Strand etc.
b) Regi onale/ fy lkeskommunale virkemidler, samt NFR1s regionale satsing
c) Nasjonale virkemidler: f.eks. NFRs og IN2s progra mmer
d) Internasjonale virkemidler: f.eks. Horizon 2020 og Interreg

I tillegg finnes en rekke offentlige og private investeringsordninger. Disse vil ikke bli p r esentert her.

Regjeringens gründerplan

I 2015 kom regjeringen med sin gründerplan Gode ideer – fremtidens arbeidsplasser . Regjeringen
har en tredelt tilnærming, og vil legge til rette for:

bedre tilgang på kapital i tidlig fase

økt tilgang på kompetanse
at Norge blir et mer attraktivt gründerland for et mangfold av mennesker

Regjerningen vil realisere disse målene gjennom en rekke tiltak.

For å bedre tilgang på kapital i tidlig fase, vil R egjeringen blant annet styrke presåkornordningen,
Innovasjon Norges etablerertilskuddordning og miljøteknologiordning, SkatteFUNN - ordningen og
NFRs program Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA).

For å øke tilgangen på kompetanse, vil Regjeringen blant annet g jennomføre en satsing kalt
Møteplasser for vekst – som skal gjøre det lettere for gründere å skaffe kunnskap og kapital,
styrke Forny2020 - programmet, videreføre og utvikle Idélab (teknologi og kompetanse i én sektor
løses ved bruk av teknolog og kompetanse fra andre sektorer) samt styrke satsing på
entreprenørskap i utdanning.

For å gjøre Norge til et attraktivt gründerland, vil Regjeringen blant annet forenkle kontaktflaten
mellom gründer og det offentlige ved hjelp av Altinn, digitalisere Innovasjon Norge s
gründertjenester, lansere programmet Vekst (et spisset mobiliseringstiltak for å fremme lovende
gründere med flerkulturell bakgrunn, lovende kvinnelige gründere, og andre grupper som er
underrepresentert blant norske gründere) samt utrede Start in Norway (en fasttrack - ordning for
særlig lovende utenlandske gründere for å utvikle ideer med stort potensial.

Fo r Rogalands del er det viktig at vi oppfordrer næringslivet til å benytte seg av Regjeringens til tak
og satsinger. Våre aktiviteter må være komplement erende til Regjerningens plan, og vi bør ha en
mobiliserende og informerende rolle inn mot næringslivet.

1 Norges forskningsråd
2 Innovasjon Norge
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Gründere i regionalt planverk

Fylkeskommunens satsing på gründere er i hovedsak forankret i Regionalplan for næringsutvikling
(2011 – 2020) under driveren Innovasjon og innovasjonsstruktur. Målet for denne driveren er :
Næringslivet i Rogaland skal kjennetegnes av en høy grad av kreativitet, innovasjon og nyskaping.
Virkemiddelapparatet skal være smidig og effektivt og legge til rette for høy innovasjonsgrad i
næringslivet gjennom tjenester og virkemidler.

Strategier og prioriteringer:

1) En åpen innovasjonsstruktur som stimulerer til samarbeid mellom ulike typer aktører
I Rogaland vil vi prioritere:

økt samarbeid mellom næringsliv, FoU - miljø og kapital
økt samarbeid mellom store og små bedrifter
å stimulere arenaer for innovasjon og erfaringsutveksling både innen og mellom
næringer
å stimulere til kompetanse - og teknologioverføring mellom ulike nær inger
å utvikle innovasjonsstrukturer og virkemidler på områder der Rogaland har et særlig
fortrinn

2 ) Et virkemiddelapparat som følger innovasjonen fra ideen oppstår fram til
kommersialisering
I Rogaland vil vi prioritere:

et virkemiddelapparat med h øy kvalitet på de tjenester som tilbys
å stimulere til innovasjon i eksisterende bedrifter
et virkemiddelapparat med en synlig profil, tilgjengelig for brukerne der de er, enten på
virtuelle, digitale arenaer eller fysiske møteplasser

3) Økt tilgjengelighet på risikovillig kapital til gode prosjekter
I Rogaland vil vi prioritere:

å utvikle møteplasser for idehavere og investorer
et virkemiddelapparat som bidrar med risikoavlastning i innovasjonsprosessen

4) Bedre samarbeid mellom d e ulike delene av virkemiddelapparatet
I Rogaland vil vi prioritere:

å forsterke dialogen i det regionale partnerskapet
å utvikle dialogen og samarbeidet mellom utviklingsaktører i alle deler av fylket

5) En åpen holdning til nye ideer og nye næringer
I Rogaland vil vi prioritere:

teknologi - og samfunnsovervåking som synliggjør mulige nye satsingsområder for
regional konkurransekraft
åpenhet for satsing på nye næringsklynger, teknologier og måter å lø se oppgaver på
å utarbeide egne strategiske satsinger for næringer med stort potensial
å identifisere områder der Rogaland bør ha en ledende posisjon, og arbeide for
nasjonal status i Forskningsrådets og Innovasjon Norges programmer

Gjeldende planverk er ikke til hinder for nye satsinger, og arbeidet med en samordning av
virkemidlene er godt forankret her.
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Fylkeskommunens virkemidler

All aktivitet i fylkeskommunens næringsavdeling har som mål å styrke næringslivet i fylket. Vi
ønsker et robust næringsliv som stadig øker sin verdiskaping og som er konkurransedyktig på de
ulike nasjonale og også internasjonale markeder. For å oppnå dette må en stor del av næringslivet
være kunnskapsbasert, og bruke innovasjon og forskning for å sikre sin eksistens og dermed sine
arbeidsplasser.

Fylkeskommunen har virkemidler som er rettet både mot gr ündere som ennå ikke har etablert
bedrift, nystartede b edrifter og bedrifter som ønsker økt verdiskaping og/eller utvikling av nye
forretningsområder gjen nom forskningsbasert innovasjon .

Vi støtte r tilretteleggende tiltak for næringsutvikling , etablering av bedrifter, økt entreprenørskap
i eksisterende bedrifter, samt økt verdiskaping i bedrifter gjennom forskning og innovasjon . Dette
gjøres gjennom følgende ordninger:

Handlingsprogram næring (HP Næring)

Regionale midler til Innovasjon Norge Rogaland

Skape
V RI (Virkemi dler for regional innovasjon ) forankret i FORREGION (NFRs nye regionale
satsing fra 1. januar 2017 )

RFF Vestlandet (Regionalt forskingsfond Vestlandet)

Handlingsprogram næring (HP Næring)

HP Næring er et felles handlingsprogram for Regionalplan for næring sutvikling, Regionalplan for
landbruk, Regionalplan for e nergi og klima (næringsdelen), R eiselivsstrategi for Rogaland og
Akvakulturstrategi for Rogaland. Handlingsprogrammet rulleres årlig , og det lyses ut midler til
tilretteleggende tiltak for næringsutv ikling basert på handlingsprogrammet. Handlings -
programmet for 2017 skal støtte prosjekter som bidrar til bærekraftig omstilling, økt verdiskaping
og som bidrar til å sikre/skape arbeidsplasser. M idler bli r vanligvis utlyst i oktober/november med
skissefrist 1. desember , og søknadsfrist er medio januar.

HP Næring støtter tilretteleggende t iltak til næringsutvikling, det vil si tiltak som hjelper gründere
og bedrifter i neste omgang. Eksempler på prosjekter som får støtte gjennom denne HP Næring,
e r:

- VRI (regional medfinans iering)
- Validé : bedriftsinkubator
- Validé : prosjekt Plogen (kommersialisering av forskningsresultater)
- Partnerbidrag til innovasjonsklyngene
- X2 Innovation Center – entreprenørskap i etablerte bedrifter
- Næringshagen Rogaland ressurs senter: Idélab Rogaland
- Connect Vest
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Sammenhengen mellom HP Næring og fylkeskommunens planer og strategier kan vi illustrere på
følgende måte:

Regionale midler til Innovasjon Norge Rogaland

En del av midlene som fylkeskommunene får til utvikling via KMD3, overføres til de regionale
Innova sjon Norge - kontorene . På den måten kan offentlig støtte gis til bedrifter uten ekstra inn -
melding til ESA4. Bruken av disse midlene r eguleres gjennom et årlig oppdrag sbrev fra Rogaland
fylkeskommune til Innovasjon Norge Rogaland . Der gis det føringer for bruken av disse midlene ,
og KMD oppfordrer fylkeskommunene til å være kravstore i sine bestillinger. For 2016 lyder
oppdraget f ra Rogaland fylkeskommune slik:

Midlene skal i all hovedsak benyttes til bedriftsrettede tiltak som har som formål å utvikle
arbeidsplasser og bidra til verdiskaping. I Rogaland forutsettes det at innsatsen rettes
spesielt mot områder som har kortsiktig sysselsettingseffekt og da spesiel t mot

entreprenørskap i eksisterende bedrifter. […]Utover det som er anført om
entreprenørskap i eksisterende bedrifter, ønsker RKF at IN skal rette særlig
oppmerksomhet til bedriftsetableringer som er et resultat av tilretteleggingsprosjekt
støttet av de t regionale partnerskapet. […] Driverne i regionalplanen er førende for
aktivitetene og prosjektene som får tildelt midler gjennom HP Næring 2015. Det
forutsettes at IN også legger disse satsingen til grunn for sin virksomhet i 2016 og på den
måten bidrar til gjennomføring av HP N æring 2016.

3 Kommunal - og moderniseringsdepartementet
4 EFTA Surveillance Authority
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Skape

Skape er førstelinjetjenesten for gründere og « eies » av alle fylkets 26 kommuner samt
Fylkesmannen i Rogaland sin landbruksavdeling og Rogaland fylkeskommune . Skape tilbyr kurs og
veiledning i forbindelse med oppstart av egen bedrift . K urstilbudet består av :

Introduksjonskurs – 3 timer

Etablererkurs – 12 kvelder à 3,5 timer eller 7 dager à 6 timer

Temakurs

I tillegg leverer Skape næringsfaglig e vurdering er for gr ündere i Forsand, Kvitsøy, Rennesøy,
Randaberg, Sola og Stavanger. D e resterende kommunene utfører selv næringsfaglige vurderinger
eller tilbyr dette g jennom Haugaland Vekst eller Jæren Produktutvikling.

S kape ble etablert i 2007 og gikk i 2016 over i en n y fireårsperiod e . Ansvaret for Skape ble da
flyttet fra fylkesrådmannens stab til næringsavdelingen for å sikre bedre tilknytning til
fylkeskommune ns arbeid med næringsutvikling, og spesielt fylkeskommunens andre virkemid ler
for næringsutvikling. N æringssjefe n tok over som styreleder , og ny daglig leder tiltrådte 1. august
2016.

På grunn av den ny e a rbeidsmarkedssituasjon en i fylket har det vært økt pågang både når det
gjel der kurs, veiledning og næringsfaglige vurderinger. En stor del av kursdeltakerne på
etablererkursene er arbeidsledige som blir henvist fra NAV. NAV vil imidlertid i nærmeste framtid
starte egne etablerer kurs . Skape må altså tilpasses en ny virkelighet der det er større konkurranse
om kundene, og bli mer dynamisk med tanke på å takle nye situasjoner og endringer i
arbeidsmarkedet . Dagens kursleverandører har avtaler som går ut 12 . mars 2017. Disse kan
forlenge s med inntil ett år . I løpet av våren 2017 vil d et bli utarbeidet et konkurranse grunnlag for
utlysning av anbud knyttet til leveranse av kurs - og veiledningsaktivitet fram t.o.m. 2019.
Konkurransegrunnlaget vil bli utarbeidet gjennom en innova tiv anskaffelsesprosess for å sikre en
fremtidsrettet og fle ksibel løsning . Organiseringen av Skape vil også bli gjennomgått for å sikre en
kostnadseffektiv og sikker drift som er tilpasset behovet i markedet.

En mulig ny satsing for Skape kan være innvandrere og flyktninger . Vi ser at engelskspråkli ge
introkurs er svært populære. Når arbeidsledigheten er høy, er det ofte innvandrere og flyktninger
som har vanskeligst for å få jobb. Et tilbud for denne gruppen, som dekker hele fylket, kan derfor
være et viktig tiltak.

Styringsgruppen for Skape bør bes tå av representanter for de finansierende partnerne .
Underleverandører eller direkte konkurrerende aktører skal ikke sitte i styringsgruppen.
Fylkeskommunen har styreledervervet og er i tillegg representert ved prosjektleder for VRI,
Fylkesmannen har én re presentant, og kommunene i Dalane, på Jæren, på Nord - Jæren, på
Haugalandet og i Ryfylke bør være representert med én representant hver, fortrinnsvis av
næringssjefer eller gjennom regionrådene. I tillegg ønsker vi å gi tilbud til Innovasjon Norge om
deltak else for å sikre best mulig samordning og unngå konkurranse mellom ordningene.
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VRI / NFRs nye regionsatsing

Forskningsrådets VRI - program avsluttes 31. desember 2016. NFRs nye regionsatsing er treårig og
vil tre i kraft 1. januar 2017. I Rogaland vil de t nye progr ammet ligne svært mye på VRI . Prosjekt -
beskrivelsen er nylig godkjent av ekspertelet utpekt av Forskningsrådet. (Se sak 16/21891 om
resultater fra 10 år med VRI og sak 16/21892 for prosjektbeskrivelsen for det nye programmet).
Det ny e programmet er i hovedsak et mobiliseringsverktøy til forskningsb asert innovasjon .
Hovedmålet i den nye satsingen i Rogaland er knyttet til programmets nasjonale mål og
omstillingsbehovet i Rogaland: « VRI Rogaland skal fram til 2020 bidra til økt verdiskaping
gjennom forskningsbasert innovasjon som skal sikre eksisterende og skape nye arbeidsplasser.»
Prosjektet vil ha fire delmål:

1. Mobilisere flere bedrifter til å bruke forskning i forbindelse med innovasjonsarbeid.

2. Øke ambisjonsnivået hos bedrifter som allerede driver forskningsbasert innovasjon.

3. Bidra til å sikre flest mulig arbeidsplasser.

4. Bidra til å skape flest mulig nye arbeidsplasser.

Satsingen vil ha to innsatsområder basert på FoU - strategien i Rogaland , og som samtidig i
realiteten er en videreføring av satsingene i siste VRI - periode : Teknologi med framtid og
bioøkonomi . Prosjektet vil ha fire virkemidler som vi har gode erfaringer med fra VRI :
kompetansemegling , forprosjekter , nettverksmøter og student til låns .

VRI har de siste to årene opplevd økt pågang. Prosjektmidlene har tatt slutt midt året. I oktober
2016 bevilget fylkestinget en ekstra omstillings million til V RI Rogaland. På den måten var vi sikret
aktivitet fram til årsskiftet. Resultatene av V RI viser at dette er et nyttig program for nærings livet
og forskningsmiljøene i regionen. I den nye satsingen reduserer dessverre Forskningsrådet sitt
bidrag til R ogaland betraktelig. Men ut fra omstillingsbehovet i regionens næringsliv er det
fornuftig å opprettholde omfanget av prosjektet, det vil imidlertid innebære en større andel
regional finansiering.

Kompetansemeglingsvirkemiddelet gir store ringvirkninger og mobiliserer mange bedrifter til å
søke inn mot andre virkemidler, og i løpet av ti år med VRI har aktiviteten utløst ca. 180 millioner i
støtte til næringslivet i Rogaland fra andre programmer, blant annet fra RFF Vestlandet. I de tre
neste årene vil vi øke mobilisering til enkelte programmer med relativt høy suksessrate, som
Skattefunn og BiA . I tillegg vil vi fortsette med målrettet mobilisering til internasjonale
programmer som Horizon 2020, Interreg og Eurostars.

RFF Vestlandet

Basert på nylig revidert FoU - strategi for Rogaland og stra teg i ene for Hordaland og Sogn og
Fjordane fikk RFF Vest l andet våren 2016 en ny bestilling fra fylkestingene. Og n y handlingsplan
trådte i kraft i juni 2016 . RFF Vestlandet skal med utg angspunkt i sentrale utfordringe r og
prioriterte innsatsområde r for Vestlandet mobilisere til og finansiere forsk ning innen følgende
tema:

Nye berekraftige løysingar som byggjer vidare på teknologi og kompetanse innan hav -
energiøkonomien, her inkludert heile spekteret av maritime næringar.
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Sterke næringsmiljø på heile Vestlandet. Det skal også vere ei særleg merksemd på
industr ialisering og vidareforedling av råvarer.
Bærekraftig matproduksjon og nye samanhengar innan bioøkonomi
Innovasjon i offentleg sektor – med vekt på tenesteproduksjon og samfunnsutvikling i
kommunane
Smarte, berekraftige, klimavennlege og langsiktige løys ingar for Vestlandet, samt korleis vi
forstår drivkreftene i utviklinga av landsdelen vår.

RFF Vestlandet tilbyr støtte til kvalifisering sprosjekter opp til kr 500 000, – og til hovedprosjekt er
opp til kr 3 millioner.

Ressursbruk

Her er en oversikt over hva de ulike virkemidlene koster fylkeskommunen :

HP Næring – ca. 3 millioner egne midler + det som er igjen av utviklingsmidlene fra KMD etter
at andelen til Innovasjon Norge er trukket fra (totalt ca. 20 millioner i 2016) . Årsverk i RFK: ca .
1,5
Regionale midler til Innovasjon Norge Rogaland – fra 2017: hovedmål 1 delmål 1 i KMDs
bevilgning. Utgjør ca . 30 % av utviklingsmidlene fra KMD .
Skape – 1,5 millioner årlig etter vedtak om økt satsing i fylkestinget (2016 – 2019). Alle
kommuner i Rogaland betaler kr 1,25 per innbygger. Forsand, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy,
Sola og Stavanger som Skape forvalter rådgivning for, betaler i tillegg kr 4, – per innbygger.
Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland bidrar med kr 100 000, – . I tillegg har Skape
kursinntekter.

VRI/R egionsatsing – regional medfinansiering dekkes gjennom HP Næring. I siste treårsperiode
har fylkeskommunen b idratt med ca. 3,1 millioner kro ner i året (+ en ekstra million høsten
2016). Fylkesmannen har bidratt med 600.000, - . I ny satsing reduserer Forskningsrådet sin
andel fra 3,7 til 2 ,55 millioner i året. For å opprettholde samme aktivitetsnivå som tidligere , er
programmet avhengig av en økt regional fina nsiering tilsvarende kuttet til Forskningsrådet.
Årsverk i RFK: ca. 0,9

RFF Vestlandet – årsverk i RFK: ca. 0,9

Samordning av virkemiddelapparatet

I forbindelse med siste periode for VRI (2014 – 2016) har Rogaland hatt følgende sluttmål: Vi skal ha
regionalt forankret en søknad til sentrale myndigheter om gjennomføring av et p ilot prosjekt for
samordning av virkemiddelapparatet i fylket.

I den forbindelse fikk fylkeskommunen i samarbeid med UiS støtte til et kvalifiseringsstøtteprosjekt i
Regionalt forskingsfond Vestlandet med tittelen «En ny vri på virkemiddelapparatet i Rogal and».
Formålet var å kartlegge situasjonen og identifisere mulige veier videre. Professor Rune Dahl Fitjar ved
UiS gjennomførte studien, og rapporten fra prosjektet ble i oktober 2016 utgitt i form av et kapittel
bok en Politikk for innovative regioner5. Studien er blant annet basert på intervjuer med «ledere for de

5 Fitjar, R.D., Isaksen, A. og Knudsen, J.P. 2016. Politikk for innovative regioner .



10
03.01.2017

største aktørene i det regionale innovasjonspolitikksystemet i Rogaland». Her gjengis konklusjonen i
kapitlet:

Kapitlet har pekt på flere utfordringer for samordning av innovasjonspolit ikken. Denne poli tik -
ken står i et spenn mellom ulike styringsformål. På den ene siden bærer deler av innova sjons -
politikken preg av standardisering, med nasjonale ordninger og likebehandling av bedrifter og
entreprenører som sentrale verdier. Mange av de stor e midlene, blant annet i Innovasjon
Norge og Forskningsrådet, er knyttet til slike ordninger. I forholdet mellom statlige og fylkes -
kommunale aktører kommer dette til uttrykk gjennom at mange midler har klare føringer for
hvordan de kan brukes, og mye er b undet opp i sentrale ordninger. På den andre siden har
innovasjonspolitikken også betydelige innslag av hjelpepolitikk, særlig i form av distriktspolitikk.
Både Innovasjon Norge og SIVA arbeider i stor grad med hjelp og støtteordninger som er rettet
mot re gionene med størst behov, ikke minst i distriktene. Selv om vi forventet å finne selvhjelp
som det sentrale form ålet i innovasjonspolitikken, har dette en forholdsvis underordnet plass i
dagens system. Både fylkeskommunene og regionale statlige aktører har begrenset handlings -
rom til å fremme regional utvikling. Slik sett kan vi kanskje si at innovasjonspolitikken bærer
minst preg av det styringsformålet som burde ha vært det mest sentrale.

Dette kommer blant annet til syne når vi ser på hvilke politiske ve rktøy aktørene har til
rådighet. Både når det gjelder penger og organisasjon, har statlige myndigheter de største
ressursene, mens regionale aktører har lite handlingsrom. Autoritet innenfor
innovasjonspolitikken ligger også borti mot utelukkende hos statl ige myndigheter. Regionale
aktører må derfor bruke nodalitet/informasjon som sitt viktigste verktøy. Dette gjør seg
gjeldende ved at de fleste organisasjonene driver med utstrakt rådgivningsvirksomhet – i stor
grad knyttet til hvordan bedriftene kan søke o m midler fra nasjonale ordninger. Dette gjelder
både fylkeskommunen og regionale statlige aktører. Aktørene har faktisk så sammenfallende
verktøy på dette området at de til en viss grad opplever å tråkke i hverandres bed, noe som
kommer til uttrykk i Innov asjon Norges frustrasjon over at gründere ikke kanaliseres videre t il
dem. Kommunene har noe mer organisasjonsmessige ressurser som også brukes regionalt,
men til gjengjeld ingen penger til å støtte innovasjonsrettet aktivitet direkte.

Samordning har også blitt viktigere som styringsformål. Eksempler på dette er de regionale
partner skapene og den brede involveringen av ulike aktører i regionale planprosesser, samt de
regionale styrene i Innovasjon Norge. Som case - studien fra Rogaland har vist, er det likev el en
vei å gå for å få aktørene til å trekke i samme retning. Selv i et konsensuspreget fylke som
Rogaland, peker informantene på alle utfordringene som ligger til grunn for
samordningsrefo rmer i Christensen og Lægreids typologi6: Lite effektiv bruk av of fentlige
ressurser, politiske vedtak som undergraver hverandre, manglende synergier og a dgang til
offentlig tjenester. É n årsak til dette kan nettopp være at organisasjonene har begrenset frihet
og få politiske verktøy til rådighet, slik at de nødig vil op pgi de små finansielle eller
organisatoriske ressursene de faktisk har. En annen årsak kan være nettopp at de besitter
mange av de samme verktøyene, slik at den gjensidige avhengig heten er liten. Det er lettere å
oppnå synergier dersom aktørene disponerer ulike verktøy, mens samarbeidet blir mer
problematisk når det er mange ulike aktører som i hovedsak driver med rådgivning.

6 Christensen T. og Lægreid , P. 2007. The Whole - of - Government Approach to Public Sector Reform. Public
Administration Review 67: 1059 – 1066 .
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Til sist er det påfallende at det siste styrings formålet som lanseres av Bukve7, nemlig læring,
nær mest fullstendig glimrer med sitt fravær i innovasjonspolitikken. Flyt av informasjon og
kunnskap mellom organisasjoner er et sentralt formål her , men det er ingenting i det empiriske
materialet som tyder på at dette er særlig viktig i samhandlingen mellom aktørene som
utformer politikken. Vekten på standardiserte nasjonale ordninger legger heller ikke til rette for
forsøk og eksperimentering på regionalt nivå som kunne gitt grunnlag for utvikling av ny
kunnskap og læring på tvers av regionene. Desentralise ring av de sentrale verktøyene og større
vekt på selvhjelp er en nødvendig forutsetning for at regionene skal kunne eksperimentere med
ulike typer virkemidler som kan gi kunnskapsutvikling og innovasjon – også i selve innovasjons -
politikken. Det er et stor t paradoks at selvhjelp og læring fremstår som de minst sentrale
formålene med innovasjonspolitikken.

Studien viser at vi står overfor flere utfordringer i arbeidet med å sam ordne virkemiddelapparatet
og gjøre det lettere for gründere og bedrifter å finn e fram til tiltakene som er beregnet på
nettopp dem . Det finnes med andre ord et stort potensial for forbedring, og det er
fylkeskommunen sammen med det regionale partnerskapet for næringsutvikling sin rolle å sørge
for at dette skjer .

I arbeidet med regio nreformen presenterte politikerne i de tre vestlandsfylkene et utkast til et
mulig samarbeidsprosjekt for samordning av virkemidlene på Vestlandet. I nitiativet viser at det er
et behov for og enighet om at det er lurt å samordne aktiviteten e . Vi har allere de et godt
sa marbeid med både Hordaland og Sogn og Fjordane om de regionale satsingen e . Regionalt
forskingsfond Vestlandet er et samarbeid mellom de tre fylkene, VRI i alle tre fylkene arrangerer
årlige læringsarenaer sammen med RFF Vestlandet, og Skape ha r inngått samarbeid om
kompetanseoverføring med både Hor daland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Agder.

KMD har ved flere anledninger gitt uttrykk for a t fylkeskommunen i kraft av sin rolle som
samfunnsutvikler har et særskilt ansvar for å se alle virk emidlene i sammenheng . KMD ber også
fylkeskommunen om å ta styringen i og lede det regionale partnerskapet. I Rogaland har behovet
for en strukturert samarbeidsarena blitt tydeligere etter at der regionale styret for Innovasjon
Norge ble lagt ned. Det vil være naturlig at det regionale partnerskapet ivaretar rollen som
kontaktpunkt mellom Innovasjon Norge og andre næringsutviklingsaktører i fylket. Og kanskje kan
det være fornuftig å ha et regionalt partnerskap for næringsutvikling på tre nivåer , som kan
benyttes til ulike formål i næringsutviklings sammenheng, heru nder også for samordning av
innsatsen rettet mot gründere .

7 Bukve , O. 2009. Styringsdialog – styring eller dialog? Om vilkåra for samhandling ved fleirnivåstyring. Norsk
statsvitenskapelig tidsskrift 2 5: 59 – 71.
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Et partnerskap i tre nivåer kan se slik ut:

Aktør Det utvidede
re gionale
partnerskapet

Det regionale
partnerskapet for
næringsutvikling

Det finansierende
partnerskapet for
næringsutvikling

Fylkesmannens landbruksavdeling
Innovasjon Norge Rogaland

Rogaland fylkeskommune
Greater Stavanger

Haugaland Vekst
HSH
LO

NAV
NHO

Norges forskningsråd
Regionråd Dalane
Ryfylke IKS

UiS
BI

IRIS
NIBIO

Nofima
Uni Reseach Polytec
Validé

Figur: Forslag til hvordan d et regionale partnerskapets tre nivåer kan se ut.

Det finansierende partnerskapet består av de aktørene som i dag samarbeider om HP Næring
(Handlingsprogram næring), og som har midler til å finansiere regionale pros jekter og tiltak. D et
regionale partnerskapet vil ha relativt hyppige møter, 8 – 10 ganger i året, og spille en viktig rolle
for å samordne vir kemidler og sikre informasjonsflyt, læring og synergieffekter som vi l gi regionen
større handlekraft. Det utvidede partnerskapet vil eksempelvis ha en rolle som styringsgruppe for
VRI Rogaland eller styringsgruppe/ressursgruppe i andre relevante sammenhenger.

Fylkeskommunen har i alle år hatt et godt samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling når
det gjelder næringsutvikling. Vi håper samarbeidet om gjennomføring av regionale planer og
strategier ikke vil forverres etter at det i nylig framlagt landbruksmelding står følgende:
«Regionale partnarskap skal ikkje kunne utforme reglar og detaljerte føringar for bedriftsretta
investeringsmiddel.»

Oppsummering

1. Alt ligger til rette for at gr ündere i Rogaland skal kunne få den hjelpen de trenger i en
oppstartsfase. Mangfoldet av tilbud som finnes for gründere rundt omkring i fylket viser
en enorm vilje og evne til omstilling.
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2. De endringene som har blitt og vil bli gjennomført i fylkeskommunen s egne virkemidler,
vil føre til en god samordning internt som gjør det lettere å samarbeide med andre
ordning er o g initiativer. Fram til høsten 2015 var det liten kontakt mellom Skape og
næringsavdelingen i fylkeskommunen. Det er når gjort grep fo r å knyt te Skape tettere til
fy lkeskommunens andre virkemidler. Ny daglig leder i Skape har fått kontorplass i
næringsavdelingen, slik at de ansvarlige for HP Næring, Skape, VRI og RFF Vestlandet
sitter vegg - i - vegg og kan samordne all aktivitet som det er naturlig å se i sammenheng .

3. Det regionale partnerskapet for næringsutvikling vil få en fastere struktur og skal jobbe
målrettet for økt samordning av virkemiddelapparatet i fylket for å gjøre det lettere for
gründere og næringslivet ellers å f inne fram til de ulike ordningene som er beregnet på
dem. Ideelt sett burde vi hatt én dør inn, men et fysisk felles kontor virker ikke som en
mulig løsning per i dag . Én virtuell dø r inn kan det imidlertid være mulig å få til. Kanskje
basert på teknologi som brukes i nnen delingsøkonomien? Ved et eventuelt innkjøp av
løsning vil det være naturlig å bruke innovative offentlige anskaffelse r som metode.

Fylkeskommunens virkemidler dekker til sammen mange faser i et utviklingsløp og er forankret i
samme planverk. Dette gjør a t regionalt forankrede prosjekter kan benytte seg av ulike
virkemidler i ulike faser.



Sak 03/17 Ferjesambandet Stavanger – Tau, drift i perioden 2018 – 2019. 
 

Bakgrunn: 

Noverande kontrakt for drift av ferjesambandet Stavanger - Tau, med Norled AS som operatør, går ut 

31.12.2017. Ein må inngå ny kontrakt for 2018 - 2019, inntil Ryfast opnar. 

Statens vegvesen kunngjorde i juni 2016 open anbodskonkurranse på vegne av fylkeskommunen om 

drift av sambandet for ein periode på 2 år, rekna frå 01.01.18, med opsjon på forlenging på inntil 2 

år. 

Ved tilbodsopning 29.11.16 førelåg det eitt tilbod, frå Norled AS. I si vurdering av tilbodet skriv 

fylkesrådmann m.a.: « Innlevert anbud fra Norled AS ligger dramatisk over det årlige tilskuddsbeløpet 

i dagens kontrakt, og betydelig over byggherreoverslaget til Statens vegvesen.  Det må tas stilling om 

tilbudet fra Norled AS skal aksepteres. Alternativt om en vil avlyse konkurransen og lyse ut på nytt. I 

tillegg må det tas stilling til mulige innsparinger for å redusere økte kostnader for fylkeskommunen i 

størst mulig grad.» 

På bakgrunn av dette gjorde Fylkesutvalet 17.01.17 fylgjande vedtak: 

«1. Tilbudet fra Norled AS aksepteres. Statens vegvesen får fullmakt til å inngå avtale med Norled AS 

om drift av fergesambandet Stavanger – Tau for årene 2018 og 2019, med opsjon for to ganger 12 

måneder i 2020 og 2021.  

 2. Tilskuddsbeløpet reduseres med følgende tiltak: Antall avganger i rutetilbudet reduseres med 

inntil 15 prosent netto uten å avbestille kontrakten.   

3. Det fremmes egen sak hvor hurtigbåtruten fra Jørpeland til Stavanger   vurderes innstilt fra 2018, 

og mulighet for merinntekter ved endret takstregulativ.  

 4. Fylkesrådmannen bes komme tilbake til forslag om inndekning av manglende finansiering i vedtatt 

økonomiplan.»  

 

Vurdering: 

Tilbodet frå Norled AS baserer seg på bruk av dagens ferjemateriell. Det tek vidare høgde for ein 

auke i ferjetilbodet tilsvarande trafikkutviklinga på vegnettet for å oppretthalda noverande standard 

på trafikkavviklinga i sambandet. 

Fylkesutvalet sitt vedtak kan innebera ein reduksjon  på mange avgangar pr dag, kombinert med 

dårlegare ferjemateriell. I tillegg medfører det stor uviss om hurtigbåttilbodet frå Jørpeland til 

Stavanger. 

Dette vil ha store konsekvensar for dei 1500 som dagleg pendlar ut av Strand til arbeid og skule, i 

tillegg til pendlarar frå andre kommunar. I tillegg vil det kunna ramma næringstransport og 

turisttrafikken sterkt. 



Framlegg til vedtak: 

 

Ryfylkerådet kan ikkje akseptera ein reduksjon i kollektivtilbodet mellom Strand og Stavanger. 

Ryfylkerådet ber Rogaland Fylkeskommune gå i nye forhandlingar med Norled AS med sikta på å 

oppretthalda tilbodet i Tau-sambandet på dagens nivå, innafor akseptable økonomiske rammer. 

 

 

 

 



     
 
Interimperiode Utdanning i Ryfylke 2015 - 2016 
Det er viktig for kommunane i Ryfylke å få vidareført UiR etter den modellen som er 
utprøvd i prosjektperioden 2012-2014. Etter prosjektperioden vart Utdanning i Ryfylke i 2015 
vidareført i eigarskap av kommunane i Ryfylke, finansiert av kommunane sjølve og 
Ryfylkefondet, i påvente av at Ryfylkerådet sin invitasjon til fylkestinget om ei 
driftsorganisering skulle bli avklåra. 
 
Etter vedtak i Fylkestinget 15.06.2016 har Strand og Sauda vgs for inneverande år fått tildelt 
totalt kr. 500.000 som driftsmiddel til Utdanning i Regionane under føresetnad av at 
kommunane i regionen stiller med tilsvarande beløp. 
 
Etter vedtaket i Fylkestinget har skulane drøfta saka og legg fram fylgjande skisse til 
driftsmodell i Ryfylke: 
 

 Modell og konsept for Utdanning i Ryfylke vert vidareført 
 Strand og Sauda vidaregåande skular vidarefører samarbeidet som operative  

    einingar 
 Skulane stiller seg disponible for sekretariatfunksjon for UiR. 
 Løyvde middel skal stå til omforeina disposisjon skulane imellom 
 Operativt personale ved begge skulane 
 Skulane skal framstå og fungere som regionale kompetansesentra 
 Auke verdien av Utdanning i Ryfylke som felles verktøy for utdanning og 

    kompetanseheving 
 Fokus på produksjon ved målretta tiltak for både næringsliv og offentleg verksemd 

 
Skulane ser for seg at arbeidet i ein overgangsfase vert leia av ei «styringsgruppe» 
samansett slik: 
Ein representant frå kommunane 
Ein representant Strand videregående skole 
Ein representant Sauda vidaregåande skule 
 
Ryfylkerådet 
SAK 22/16    Utdanning i Ryfylke/Regionane (UiR), driftsmodell 
                        Samrøystes vedtak: 

1. Ryfylkerådet sluttar seg til skulane si skisse til driftsmodell for 2016. 

2. Kommunane vert bedne om å løyva 50.000 kr til ordninga for 2016. 

3. Ryfylke IKS søkjer Ryfylkefondet om 250.000 for å dekka resten av 

kommunane sin del av finansieringa, jfr. krav frå Fylkeskommunen. 

4. Malin Nordbø, personalsjef i Hjelmeland,  vert vald som kommunane si 

representant i «styringsgruppa». 

Samansetnad styringsgruppe Utdanning i Ryfylke 

 

Malin Nordbø   kommunane i Ryfylke 

Erik Danielsen  Strand vgs 

Oskar Waage-Pettersen Sauda vgs 

 

Sekretariat:   Einar Schibevaag, Hans Hylen Solberg  



 

REFERAT MØTE I  STYRINGSGRUPPA     

 
Møtetid:  Onsdag 4. januar 2017 kl. 1230 - 1500   

Møtestad:  Kommunehuset Hjelmeland 

 

Til stades   
Erik Danielsen   Strand vgs    møteleiar 
Malin Nordbø    kommunane i Ryfylke 
Oskar Waage-Pettersen   Sauda vgs  (forhindra) 
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Sak 1.   Partnarskapsavtale Utdanning i Regionane  

Styringsgruppa ønskjer følgjande endringar og tilførsler til avtaleteksten: 

 

2.  BAKGRUNNEN FOR SMAMARBEIDET 

 

- synleggjering av siktemålet til fylkeskommunen om at distriktsskulane gjennom 

UiR framstår som regionale kompetansesentra (OU 20.11.12 Distriktskolene som 

regionale kompetansesentrer) 

- Utdanning i Ryfylke som referanse for Utdanning i Regionane  (FT 08.12.15, Sak 

94/15) 

- NOU – 2016:7  som referanse og rettesnor for samarbeidet med nye signal om 

opplæring for vaksne 

 

4. FØREMÅLET MED AVTALEN 

 

- Livslang læring skal vere eit berande prinsipp med med tilbod om likeverdig 

opplæring og utdanning for alle i heile Rogaland 

7.   STYRING 

 

- eit sekretariat med kunnskap om tilnærming og arbeidsmåtar i Utdanning i Ryfylke  

 

 

 

 



Sak 2.   Rolle og vegval 

I vedtak dagsett 25.10.16, ( FT Sak 102/16), heiter det mellom anna: 

  
«All videregående opplæring for voksne i Rogaland organiseres av en sentral enhet i 
opplæringsavdelingen. Enheten ivaretar også det øvrige utdanningstilbud som faller 
utenom den ordinære kjernedriften til skolene.  
 
Etter beslutning fra opplæringsavdelingen, gjennomfører de videregående skolene 
opplæring for voksne. Ved manglende kapasitet eller kompetanse anskaffes dette i tråd 
med rådmannens fullmakter.» 
 
Vedtaket opnar for at dei vidaregåande skulane blir tilført utvida og nye høve for å legge 
til rette opplæring. Behov hos ulike grupper vaksne, inkludert innvandrarar og flyktningar, 
kan komast i møte ved m.a. forsterka karrierevegleiing. 
 
NOU – 2016:7 peikar på skulane som viktige instrument i karrierevegleiing som 
regjeringa ønskjer å implementere med enkel tilgong for alle. Stortingsmelding er venta 
vår 2017. 
 

Vedtak 

UiR vert koordinerande organ for eit nytt Karrieresenter Ryfylke. 

Organisatorisk skal Karrieresenter Ryfylke vere ambulerande ved eit samarbeid mellom 

Sauda og Strand vidaregåande skular. 

 

 

Sak 3.    Økonomisk status 2016 

UiR ved Strand og Sauda vgs 

 

Inntekter 

RFK    250 000 + 250 000         500 000 

Ryfylkekommunane   50 000 x 5             250 000 

Ryfylkefondet          250 000 

Til fordeling                  1 000 000 

 

Kostnader 

Løn og drift personale  ein medarbeidar ved kvar av skulane. 

 

Fordeling 

Rektorane forestår endeleg fordeling av øknomiske middel for 2016. 

 

 

Sak 4.   Tilrettelegging og organisering av opplæring og utdanning i Ryfylke 

Den viktigaste føresetnaden er koordinering og samarbeid om tiltak skulane imellom. 

Opplæring og utdanning må tilbydast og leggjast til rette i samsvar med behov og 

etterspurnad i arbeidslivet. 

 

I Sauda og Suldal vert det primo januar gjennomført ei spørjeundersøking for kartlegging av 

ønske og behov om opplæring og utdanning både i næringslivet og offentlege verksemder. 

 



Styringsgruppa ønskjer at ei tilsvarande og mest mogleg lik undersøking vert gjennomført i 

Hjelmeland, Strand og Forsand også. Dette for å få jamførbare resultat som referansar og 

grunnlag for tilbod og tiltak. Undersøkinga vil bidra til å gjere UiR kjent som eit felles verktøy 

for Ryfylke og synleggjere dei vidaregåande skulane som arenaer for opplæring og 

utdanning. 

 

 

Sauda 10.01.2017 

 

Hans Hylen Solberg 

Ref. 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Notat møte i styringsgruppa UiR 04.01.17 

  Brev HVL 


