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Høringsuttalelse til «Utviklingsplan for Rogaland», regional planstrategi for perioden 2021-

2024 

Planen skal beskrive retningen på samfunnsutviklingen i Rogaland i perioden 2021-2024. I 

forhold til tidligere planstrategier er den utvidet til også å inneholde en samfunnsdel.  

I tillegg til å beskrive status for samfunnsutviklingen skal den sette mål og retning for 

framtidig utvikling og angi hvordan oppgavene skal løses på et overordnet nivå.  

FN’s bærekraftsmål er lagt til grunn i arbeidet med planen og den er organisert etter de tre 

bærekraftdimensjonene, miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft.  

Klimaomstilling er et førende prinsipp i kommunenes og fylkeskommunens arbeid, særlig 

innen næringsutvikling, areal- og transportplanlegging og innkjøpsstrategi.  

Planens visjon er «Bærekraftig utvikling og sterke fellesskap i hele Rogaland». 

Langsiktige utviklingsmål og innsatsområder: 

1. Klimaomstilling og livskraftig naturmiljø 

2. Konkurransedyktig region 

a. Styrke Rogalands konkurransedyktighet 

b. Bidra til grønn omstilling i næringslivet 

c. Utvikle og fornye kompetansen i arbeidsstyrken 

d. Styrke næringslivets evne til innovasjon og fornyelse 

3. Helsefremmende og inkluderende samfunn 

4. Attraktive lokalsamfunn, byer og tettsteder 

a. Levende tettsteder med gode bomiljø og tjenester i sentrum 

b. Byer og tettsteder der flere går, sykler og reiser kollektivt 

c. Stedlig identitet og en rikdom av kulturopplevelser 

I denne høringsuttalelsen er utgangspunktet næringsutvikling og den har dermed fokus på 

punkt 2, konkurransdyktig region.  

Innspill 

Med utgangspunkt i Byregionprogrammet i regi av Kommal- og 

Moderniseringsdepartementet (avsluttet i 2017) ble rapporten «En region, ett ansikt 

utarbeidet». Denne er fulgt opp med blant annet en verdiskapingsanalyse 2. hvert år, siste 

gang i desember 2019. Her blir Haugesundregionen sammenlignet med Stavangerregionen, 

Bergensregionen og Norge.  

Rapporten viser tydelig at utviklingen i sysselsetting i Haugesundregionen (inkluderer de 10 

Haugaland Vekst kommunene) er forholdsvis svak sammenlignet med de andre regionene. 
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Veksten i verdiskaping er også lavere, dvs det forholdsmessige gapet øker og de andre 

regionene drar i fra.  

I tillegg har Telemarksforskning laget en regional analyse for Haugalandet som kan være 

relevant i denne sammenheng.  

Grunnlaget som følger med det framlagte forslaget gjelder for det meste hele fylket, det 

finnes lite som forteller noe om status og utvikling for den enkelte arbeidsmarkedsregion. 

Det er interessant å observere at analysene som er gjort av fylkeskommunen sjelden viser de 

interne forskjellene i fylket. Ovennevnte eksempel på forskjellig vekst i verdiskaping 

bekrefter store variasjoner og ulik utvikling i nord- og sørfylket. I tillegg har nordfylket et 

felles bo- og arbeidsmarked med Sunnhordland. Spørsmålet er hvordan planstrategien og 

videre planlegging vil og kan ivareta de interne forskjellene i fylket? 

Verdiskaping forutsetter både arbeidskraft og kapital. Viktigheten av arbeidskraft med riktig 

kompetanse er godt omtalt i planforslaget, men hvordan er utviklingen i veksten i private 

investeringer i fylket i forhold til resten av landet? Er det store interne forskjeller i fylket, og i 

så fall, hvilke handlinger og virkemidler kan bidra til å redusere disse?  

EU har ambisjon om en multiplikator på 15 mellom offentlige og private investeringer. Altså, 

for hver offentlige krone som investeres er ambisjonen at private investerer 15 kroner. 

Såkalte «smarte offentlige investeringer» (ofte infrastruktur) som tiltrekker seg private 

investeringer og dermed jobber. Har fylkeskommunen definert noen tilsvarende ambisjoner 

som EU for sine investeringer? 

Med ulikt utgangspunkt og utviklingstrend, kan det være nødvendig med ulike virkemidler i 

nord og sør. I tillegg må Sunnhordland kobles på de ulike prosessene som går for at planene 

som særlig angår næringsutvikling, kompetanse og infrastruktur skal være gode og 

hensiktsmessige verktøyer også for nordfylket.  

Høgskolen på Vestlandet (HVL) er en viktig kompetanseinstitusjon som har stor betydning 

for nordfylket og som krysser grensen til Vestland fylke. Det er forventninger om at 

fylkeskommunen setter HVL på kartet på lik linje med UiS. Noe som blir svært aktuelt når 

arbeidet med den foreslåtte regionalplanen for kompetanse settes i gang. Vi vil også minne 

om at i tillegg til arbeidet som skjer gjennom utdanningsinstitusjonene, har Haugaland Vekst 

et kontinuerlig arbeid med rekruttering av rett kompetanse til regionen gjennom  det 

regionale omdømmearbeidet og Haugaland Skole og Arbeidsliv, som hjelper ungdom til å 

treffe best mulig med de utdanningsvalgene de tar.  

Vi registrerer at det skal utarbeides en strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet og 

minner om at Haugaland Næringspark med sitt 5000 dekar store ferdigregulerte område, 

ligger i nordfylket. Parken ligger i et område der det ikke går på bekostning av dyrket areal 

eller matjord, og det er god plass til mange virksomheter. I tillegg arbeider Statnett for å få 

på plass en ny 420 Kv linje, som vil gi tilgang til mer kraft i området.  
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Konklusjon 

Kompetanse- og grønn teknologiutvikling i både prosessindustrien og havnæringene i 
nordfylket er svært viktig for å nå de overordnede klimamål og i arbeidet med tiltak knyttet 
til klimaomstilling. Mulighetene som ligger i disse næringsmiljøene bør inngå i det videre 
arbeidet med plan for «energi- og klima», «strategi for areal- og kraftkrevendeindustri»  og 
«smart spesialisering».   
 
Når det gjelder vesentlig infrastruktur som driver og innsatsfaktor for næringsutvikling, 
ønsker vi også å trekke frem viktigheten av Haugesund lufthavn, Karmøy, investeringer og 
oppgraderinger i de nasjonale transportkorridorene E 134 og E 39, Karmsund havn samt 
internasjonal datafiber. 
 
I planstrategien er begrepet «hele Rogaland» brukt og tillagt en utvidet betydning. For å 

utvikle et bærekraftig fylke må hele samfunnet bidra, blant annet må forvaltningsnivåene  

være mer samkjørt. Samhandling og samvirke er begreper som er tatt i bruk og det 

oppfordres til større grad av interkommunalt samarbeid. Haugaland Vekst er kommunene i 

nordfylkets arena for samhandling innenfor prioriterte områder som bidrar til økt 

næringsutvikling. Det er en klar forventning om at fylkeskommunen er seg bevisst dette. På 

samme måte som at Haugaland Vekst skal bidra til at mål som settes nås, enten det gjelder 

eierkommunenes eller fylkets mål. En forutsetning for å lykkes er samarbeid på alle nivåer. 

Haugaland Vekst (HV) er eid av 10 kommuner i nordfylket samt RFK, der to er plassert i 

Vestland. I tillegg har HV tett samarbeid inn mot relevante fora i Sunnhordland og bidrar 

gjerne for å trekke Sunnhordlandsmiljøene med i prosessene der det er relevant og naturlig. 

Til slutt presiseres det at det er svært viktig at fylkesplanene tar inn over seg at det finnes 
flere bo- og arbeidsmarkeder i fylket med forskjellige utfordringer og muligheter.  Det er 
viktig at analyser og rapporter som danner grunnlaget for hvor fylkeskommunens ressurser 
legges, tar hensyn til dette. Tiltak som tjener sør-fylket trenger nødvendigvis ikke gjøre det 
samme for nord-fylket og motsatt. Disse forskjellene må fanges opp i de strategier og tiltak 
som iverksettes for at den enkelte region og til slutt fylket, skal lykkes med de målene som 
blir satt.  
 
 
 
Med vennlig hilsen, 
 
 
Haugaland Vekst IKS 
 
 
 
Kopi til: 
Kommunene i Haugaland Vekst 
Herdis Sigurgrimsdottir, Rogaland fylkeskommune, herdis.sigurgrimsdottir@rogfk.no   
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Vedlegg 
Kommentarer til foreslåtte endringer i planporteføljen som er relevant innenfor punkt 2, 
Konkurransedyktig region:  
 
Regionalplan for kompetanse 
Denne vil ha betydning for fylkets og Haugalandets videre utvikling og det er svært viktig at 
HVL trekkes aktivt med. Vestland fylkeskommune har utarbeidet en serie web rapporter i et 
kunnskapsgrunnlag, Kompetanse for 2020, som ser på framtidig behov for kompetanse i de 
forskjellige regionene. En tilsvarende rapport er svært ønskelig for Rogaland. Det vil være en 
stor fordel at den inkluderer de to Vestlandsfylkene med Etne og Sveio, slik at hele bo- og 
arbeidsregionen i nordfylket blir inkludert.  
 
I og med at Haugaland Vekst har et aktivt arbeid innenfor rekruttering og rett kompetanse 
(det regionale omdømmearbeidet, https://haugesundregionen.no/) og er tett på 
ungdommene når det gjelder utdanningsvalg (Haugaland Skole og Arbeidsliv, 
https://skoleogarbeidsliv.no/), ser vi det som naturlig at Haugaland Vekst også tas med når 
Regionalplan for kompetanse skal arbeides med.  
 
Strategi for areal- og kraftkrevende virksomhet 
Dette er en strategi som naturlig hører hjemme i Nærings- og innovasjonsstrategien for 
Rogaland, og vi stiller spørsmålstegn ved at det legges opp til en egen prosess for akkurat 
denne og bakgrunnen for valget.  
Uansett om det blir egen strategi eller en del av Nærings- og innovasjonsstrategien, minner 
vi om at Haugaland Næringspark ligger i vår region, og det er naturlig at den, som er en av 
Norges største og ferdig regulerte (5000 mål), med fokus på sirkulærøkonomi, energi- og 
arealkrevende virksomheter, kobles aktivt på når strategien skal jobbes fram.  
 
Norges første industrielle havvindområde, Utsira Nord åpnet i juni 2020. Dette er et 
næringsareal i sjø mellom Karmøy og Bømlo, og har stor nasjonal betydning for hele fylket 
og nordfylket spesielt. Utsira Nord bør derfor absolutt tas med i arbeidet med strategien. 
Det er viktig også å ta med at Sunnhordland vil spille en viktig rolle i en industriell utbygging 
av feltet pga verftsindustrien og det maritime leverandørmiljøet. 
 
Smart spesialiseringsstrategi/Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland 
Planen er under arbeid og blir sendt til høring etter 1. september. Dersom den treffer med 
sine strategier og tiltak, kan denne danne et godt grunnlag for rulleringen av 
utviklingsplanen for Haugesundregionen.  
 
Regionalplan for energi og klima/Regionalplan for klimaomstilling – revisjon 
Her kan det bli aktuelt med delstrategier som grenser mot temaer som grønn 
næringsutvikling og strømforsyning.  
 
Kraftkrevende industri – store prosessanlegg i Nord-fylket (Hydro på Karmøy, Equinor på 

Kårstø i Tysvær og Eramet i Sauda). Disse representerer viktige industriarbeidsplasser for 

fylket, kompetansemiljø- og teknologiutvikling, eksport og naturressurser. Prosessanleggene 

https://www.vestlandfylke.no/naringsutvikling/kompetanse-i-arbeidslivet/kunnskapsgrunnlag/
https://haugesundregionen.no/
https://skoleogarbeidsliv.no/
https://haugalandvekst.no/regional-utviklingsplan-haugesundregionen/


 

står også for store punktutslipp. Mulighetene knyttet til disse anleggene bør inngå i det 

videre arbeidet med plan for «energi- og klima», «strategi for areal- og 

kraftkrevendeindustri»  og «smart spesialisering». Dette er anlegg med omliggende 

strategiske arealer med energitilgang, infrastruktur/havn og tilgang til viktige markeder.    

 
RP landbruk, RP sjøareal havbruk og bioøkonomistrategi 
Dette er viktige temaer som er sentrale innenfor næringsutviklingsfeltet i nordfylket og det 
er behov for å bli trukket aktivt med i prosessene som går. Idéen om å utvikle og slå sammen 
de tre planene til en ny, overordnet satsing for matregion Rogaland kan være bra, forutsatt 
at de tematiske områdene ikke blir svekket. Landbruk er en næring med stort potensial, 
samtidig med at antall gardsbruk og dyrket areal er nedadgående. Uten et levende landbruk 
og nye generasjoner på gardsbrukene, svekkes distriktene og en risikerer at bygdene går en 
sakte død i møte.  
 


