
Ha u c::;aL a n  
vo i d

Rogaland fylkeskommune

v/ Mett e Fossan

fi rmapost @rogfk.no

Haugesund den 1. okt 2020

Ny Nærings- og innovasjonsst rategi for Rogaland

-  krav om polit isk høring i kommunene og hva er vikt ig fo r Haugalandet

Prosessen

Vi viser t il t idligere brev datert 29. april 2020 der det ble st ilt spørsmål rundt prosessen med ny
Nærings- og innovasjonsstra tegi for Rogaland.

Svært mange sent rale akt ører på Haugalandet (se vedlegg) st ilt e spørsmål når det gjaldt
framdrif t splan, formål og forankr ing. Blant annet påpekte vi at dett e må være en plan som
kommunene, næringslivet og virkemiddelapparatet , sammen med fy lkeskommunen, er samstemte
om og som alle parter har et eierforhold t il. Spørsmål som ble st ilt var hvorfor vi skal ha planen, hva
vi skal bruke den t i l, hv ilke ressurser i fy lkeskommunen skal p lanen styre, og hvem og hvordan vi skal
involvere i arbeidet og hvordan vi skal jobbe med den.

Når det gjaldt framdrift ment e vi at det , midt i koronakrisen, vil le være svært krevende og lit e
hensikt smessig bruk av våre ressurser, enn si bedriftene sine, askifte fokus til aarbei d e med en
næringsplan for Rogaland fram mot 2030. Vi ba derfor om at de gjenstaende worksh op'ene ble ut satt
t il august. Vi fi kk t i lbakemelding om at det ikke var mulig og at v i dermed mist et mulighet for
påvirke i denne delen av prosessen. Bakgrunnen var at det ville gjøre det vanskelig a rekke
behandlingen i fylkest inget i desember.

Vi fikk samlet kommunene som ikke hadde gjennomført workshop den 11 . j uni, men da med svært få
represent ant er fra næringslivet .

Da samskrivingsdokumentet ble åpnet for skriving i 4 uker, samlet Haugaland Vekst de
næringsansvarlige i sine 10 eierkom muner for felles innspill. Dett e ble også oppstarten på rulleringen
av  Utvikl ingsplanen f or Hougesundregionen.

I og med at alle kan skrive inn i samskri v ingsdokumentet framstar det ett er hvert som svært
uoversikt l ig for oss som skal legge inn innspi ll. Dett e skaper ikke bare usikkerhet for hvilke innspill
som blir t att t il følge i den videre behandling, men også om fylkest inget som behandler st rategien får
oversikt over alle innspill og hvor de kommer fra.

Det te gj ør at vi i t illegg til askri v e inn i samskriving sdokument et , sender dette høringsbrevet .

Krav om politisk hr ing

Det blir t il slutt svært usikkert hva som legges fram t il polit isk behand ling. No rmalt sendes et forslag
t il st rategi eller plan ut t il høring i kommunene og lokalpolit ikerne får mulighet ti l a utt ale seg t il
forslaget . Høringsinnspillene er offent lige og fylkespolitikerne kan sjekke innspill mot det endelige
forslaget som utarbeides etter høringsrunden.

I denne prosessen er lokalpolit ikerne fratat t mul igheten for a ut tale seg t il en st rat egi som legger opp
til avaere førende for fordeling fylkeskommunens ressurser og arbeidsinnsats inn mot
næringsut vikling i fylket.
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Dett e mener vi er helt feil og st iller krav om at det gis t id t il en høringsrunde i kommunene når
forslaget t il st rat egi er klart . For å rekke en polit isk behandling i kommunene, må høringsrunden
være på minimum seks uker.

Smart spesialisering og kunnskapsgrunnlaget

Smart spesialisering handler om at polit iske beslut ningstakere, næringsliv, innbyggere og forskere
spiller på lag for å sikre en konkurransedykt ig nærings-, innovasjons- og utdanningspolit ikk, basert på
regionens unike fort rinn. Denne avdekker regionens hovednæringer med t ilknyttet kompetanse og t il
hvilke «nye» næringer kompetansen beveger seg lettest . Ut fra dett e er det mulig ategne et bilde
som viser i hv ilke næringer de forskjellige regionene i fylket har sin styrke og mulighet .

Vi klarer ikke ase hvor koblingen t il Smart spesialisering er i samskrivingsdokumentet . Slik vi forstår
det er hovedsatsingsområdene, grønn energiproduksjon, reiseliv og opplevelse og mat plukket ut på
grunnlag av at de er mest nevnt i workshop 'ene?

Med utgangspunkt i Utviklingsplan for Haugalandet, er det utarbeidet to rapport er,
Verdiskapingsanalyse for Haugesundregionen og Telemarksforsknings att rakt ivitetsanalyse.
Hovedkonklusjonen i verdiskaping sanalysen som er utarbeidet i 2017 0g 2019 er at
Stavangerregionen, Bergensregionen og Norge, drar fra Haugesundregionen blant annet når det
gjelder total verdiskaping, utviklingen i sysselsett ing og befolkningsutvikling. Dette ser vi på som
alvorlig og det er vikt ig for regionen agjore t ilt ak for å snevre inn gapet . Analysen fort eller også at
det er int erne forskjeller i fylket, bransjesammenset ningen er forskjellig og vi har flere bo- og
arbeidsmarkedsregioner. Dett e må fylkeskommunen ta hensyn t il i st rategien. Det er ikke sikkert at
det som virker for en del av fylket er det som gir resultater for andre deler.

Analysene vil, sammen med Smart spesialisering, kunne bli et kraft ig verkt øy hvor vi hvert år kan
måle hvordan verdiskapningen og arbeidsplassene (kompetansen) utvikler seg eller "flyt t er" seg
mellom ulike bransjer. Hvis vi klarer dett e, vil næringsutvikling bli mer forutsigbart og med det mer
att rakt ivt for privat naeringsliv ainvestere. Utfordringen som må løses er at Menon,
Telemarksforskning og Smart spesialisering benytt er alle ulike bransjeinndelinger som gjør det
utfordrende ase analysene i sammenheng.

Vi mener at dett e er analyser som er nytt ige for hele Rogaland og at fylkeskommunen er den som
nat urlig utarbeider disse for hele fylket . I t illegg bør de brytes ned på arbeidsmarkedsregions- og
kommuneniva.

Hva er viktig f or Haugalandet

Samskrivingsdokumentet definerer temat iske sat singsområder og overliggende prinsipper. Vi mener
at infrast rukt ur og finansiering er svært v ikt ige og må tas med blant overliggende prinsipper.

Haugesund luft havn, Karmøy, E134, E 39, Rv13, havne- og baseområder, næringsarealer på land og t il
sjøs, elekt risk kraft , gass, nett og fiber, er eksempler på svært vikt ig infrast rukt ur som må på plass for
aha grunnlag for videre næringsutvikling i regionen.

Det er gjennom flere år etablert et virkemiddelapparat for nyskaping og bedrift sutvikling gjennom
Skape, inkubato rene og næringshagene. Fylkeskommunen har en vikt ig rolle i forhold t il finansiering
av disse og de er vikt ige verktøyer for næringsutvikling i kommunene. Dette apparatet må
opprett holdes og v idereutvikles.

Finansiering er avgjørende for næringsutvikling, enten det er i form av midler fra fylkeskommunen,
stat lige midler, næringsfond, infrast rukt urfond, mm og t il etablerere, bedrift sutvikling,
kompetanseheving, infrastrukt ur og regionale og lokale utviklingsprosjekter. Fylkeskommunen må
prioritere a fa t ilført mest mulig midler for i neste omgang fordele disse t il ovennevnte formål.
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Det må komme tydelig fram at FN's baerekra ft sma I er retningsgivende for næringsutviklingsarbeidet i
fylket . For at det te skal være reelt , må det vises t il hvilke bærekraftsmål som er førende for
st rategien og hvordan st rategien gir måloppnåelse.

Akademia må være t ett på sat singsområdene som fylket har satt , for a kunne støtt e opp under
prioriterte felt . På den måten kan en være t reffsikker i akt uelle forskingsfelt
og dreie ut danningene mot ett erspurt kompetanse.

Tematiske satsingsområder

REN ENERGI

I dokumentet er grønn energiproduksjon valgt som et temat isk sat singsområde. Vi mener at dette
dekker kun en del av feltet . For Haugalandet er videreforedling av kraft svært vikt ig, dett e gjelder
bade t il eksisterende prosessindustri , utvidelse av denne og ny baerekra ftig industri , for eksempel
dat asent re, batteri-, hydrogen- og amoniakkproduksjon. Det planlegges yt terligere ut bygging av
kraft kapasit eten t il regionen med ny 420 Kv linje. Vannkraft kombinert med nat urgass, sol og kraft
fra havvindfeltet Utsira Nord, utgjør en unik energimiks som regionen kan t ilby.

For a dekke hele verdikjeden kan det temat iske satsingsområdet endres t il REN ENERGI. Med denne
endringen dekkes hele verdikjeden, fra produksjon enten det er i form av vannkraft , gass, offshore
vind, bølger, sol, mm t il videreforedling, f .eks aluminium, mangan, hydrogen eller ammoniakk.

HAVNÆRINGENE

Havnæringene spiller en avgjørende rolle for verdiskaping og sysselsett ing for regionen. Ifølge

Menon Economics st år havnæringene gjennomsnit t lig for over 40 prosent av verdiskapingen i

regionen i perioden 2004-2018, mens sysselsett ingen i næringene i snitt utgjør ca. 30 prosent i

samme periode. Til sammenligning stod havnæringene på landsbasis i 2017 for 30 prosent av
verdiskapingen og 11 prosent av sysselsett ingen i privat næringsliv.

Den samlede verdiskapingen i regionen fra havnæringene var i 2018 på nesten 21 milliarder kroner.

Størst andel av verdiskapingen kom fra marit ime næringer og leverandører offshore med nærmere

18 milliarder kroner, men sjømat indust rien har også en betydelig verdiskaping med i overkant av t re
milliarder kroner.

Vår region n sker a t rekke frem noen satsingsområder innenfor havnæringene, der nord-fylket har

unike fort rinn, men som også vil ha stor betydning for hele fylket og nasjonalt . Dett e er

• Havvind

• Grønn skipsfa rt

• Blå mat produksjon

Med vennlig hilsen,

Haugaland Vekst IKS

nest leder

Vedlegg: Innspill som er skrevet inn i samskriv ingsdokumentet
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REN ENERGI

Innspill t il Nærings- og innovasjonsst rategi for

Rogaland 2021-

Sikre t ilrett elegging for
hydrogenproduksjon.

Hydrogen og ammoniakk kan produseres fra nat urgass og

havvind. Kårstø har stor t ilgang på og infrast rukt ur for gass

og Utsira Nord mangler «avt ager» av 2 x 500 MW

kraft produksjon. Sammen med el-kraft utgjør dett e en unik

energimiks i regionen.

Hydrogen/ ammoniakk kan potensielt produseres ved

havvindparken eller på land.

Svært akt uelt både for deler av regionen som ligger nært
opp t il vannkraft produksjon og HNP med t anke på bruk av
elkraft og gass/ karbonfangst .

Sikre t ilrett elegging for offshore vind
og etablering av Utsira nord

Ut sira Nord ligger i posisjon til abli en av de første ledende
flytende offshore-vindpark i verden. Vikt ig kompet anse fra
olje- og gassnæringen videreføres. Svært vikt ig for vår
leverandørindust ri som kan løftes int ernasjonalt inn på nye
markeder pga. ut bygging av et hjemmemarked.

Sikre at bølgekraft gis mulighet t il
test ing og utvikling.

Bølgekraft kan være akt uelt i forbindelse med offshore
havbruk og sammen med offshore vind parker.

Sikre t ilrett elegging for indust ri i sjø og Sørge for at arealer er t ilgjengelige med den infrast rukt ur
på land - baseområder som t rengs. Dett e er også vikt ig i sjø. Eksempel er rundt

M ETCent re, kai- og havneanlegg, områder for oppdrett t il
havs og i fjordene, mm.

Sikre t ilrettelegging for kraftkrevende
indust ri som datasent re,
batteriproduksjon og prosessindustri.

Krever t ilgang t il kraft og ledig areal. Samarbeide med
Haugaland Næringspark og kommunene Sauda, Karmøy og
Tysvær som er vert skap for prosessindust ri. Ut nytt e den
internasjonale fiberkabelen mellom UK og Rogaland til a
fremme att rakt iv it eten for etablering av internasjonale
dat asent re og andre energi- og arealkrevende virksomheter
med behov for høy fiberkapasit et .

Sikre t ilrettelegging av resirkulering av Store mengder spillvann blir ikke ut nyt tet ved
spillenergi fra prosessindust rien prosessanleggene på Haugalandet. Fylkeskommunen kan

bidra polit isk, administ rat ivt og økonomisk for asikre at
disse ressursene t as i bruk i større grad enn per i dag.

Sikre videre bruk av kompetanse fra
0 &G inn mot elekt rifisering i
havrommet

Det er opparbeidet unik kompet anse innen dett e ved
elekt rifisering av bla. Johan Sverdrup og Utsira høyden. Det
unike kompetansemiljøet på Killingøy-offshorebase har også
vikt ig kompet anse fra O&G som kan ut nytt es inn mot kabling
og elekt rifisering i hav og fjordområdene.
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Sikre gode rammevilkår og finansiering Eksempel er inst allasj oner som testes i M ETsenteret utenfor
av ny teknologi og piloter innen Karmøy.
[temaet ren energi.

Utdanne nd vendig kompetanse til Vikt ig at fylket har oversikt over hv ilken kom petanse som
satsningsområdet, t i I passe etterspørres i de forskje llige regionene. Bør gjennomføre en
dimensjoneringen av yrkes- og kompetansekart legging t ilsvarende den Vest land har
fagutdanningene i samarbeid med gjennomført . Fylkeskom munen koordinerer balansen
næringslivet. mellom t ilbud og ett erspørsel av kompet anse i fylket. Se t il

Vest land fylkeskomm une hvordan de gjør det te både med a
ut arbeide og holde ved like kunnskapsgrunnlag.

ht tps:/ / www.v est land fylke .no/naringsutvikling/ kompetanse-
i-a rbe idslivet/kunnska psgru n n lag/
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REISELIV OG OPPLEVELSE Innspill til Naerings- og inno vasjonsstrategi for Rogaland 2021-

Sikre videre samarbeid og Fylkeskommunen går inn med årlige midler og ressurser. Styrker

markedsføring gjennom en allerede et ablert kanal og samarbeid i fylket .

reisemål Sydvest SA

-  It 's waterful.

Sikre videre samarbeid og Styrker en allerede et ablert kanal og samarbeid på

markedsføring gjennom Vest landet . Markedskonsept et er svært vikt ig for Haugalandet .

Fjord Norge AS  -  Go viking! .

Stt te opp om lokale og Disse har vedt att e st rat egier og t ilt ak som skal realiseres for a

regionale reiselivsstrategier. bygge reiselivsdest inasjonene. Fylkeskommunen må være med

abygge verdi og innhold.

Utarbeide strategi for kultur Fylket implement erer den nasjonale st rat egien for a stotte opp

og reiseliv under de regionale/ lokale reiselivsst rategiene.

(Regjeringens strategi for Eks. arrangement st urisme, kult urnæringer, bærekraft ige

kultur og reiseliv) reisemål, mm

Sikre kollektivtilbudet i Kollekt iv t ilbudet , innbyggere og t urist er ses i en sammenheng.

Ryfylkebassenget . Med mal om a op prett holde og videreut vikle tilb udet bade for

fast boende og besøkende.

Støtt e opp om cruise satsing i Cruiset urismen danner grunnlag for a fa på plass et opt imalt

regi av t ilbud t il t urister og innbyggere og økt verdiskaping og

dest inasjonsselskapene i sysselset t ing innen reiselivet .

Rogaland

Rullering av regional Dagens st rat egi går ut 2020. Rulleres i samarbeid med

reiselivsstrategi for Rogaland dest inasjonsselskapene, kommunene og næringsliv.
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MAT Innspill t il Nærings- og innovasjonsst rategi for

Rogaland 2021-

Styrke Skape,sin rolle som De som et ablerer seg i landbruket har mange av de
førstelinjetjeneste i landbruket . Det samme utfordringene som andre et ablerere. AIie
samme gjelder inkubator og kommunene i fylket er med i grunnpakken t il Skape,
næringshagene. mange har også sin først elinjetjenest e gjennom Skape.

Tilbudet må markedsføres og i den grad det er

nødvendig, t ilpasses landbrukssekt orens behov for kurs

og veiledning.

Fylkeskommunen fasiliterer, sammen St at us for fylkeskommunens mandat/ skil le t il
med kommunene, årlige, regionale Fylkesmannen. Landbrukskonferansen på
landbruksmøter. Haugalandet (Vindafjord 2021)

Etablering av st rategi for teknologi Fange opp og implementere ny teknologi i landbruket .
(digitalisering) i landbruket

Ferdigst illelse av M atst rategi for St yrings- og arbeidsgruppe er et ablert , arbeidet må
Rogaland f ullføres.

Videreutvikle og fore dle Delice M å ses i sammenheng med mat st rat egien i Rogaland.
nett verket (internasjonalisering)

Realisering av bioøkonomistrategien for Nordfylket må involveres st erkere i organiseringen og
Rogaland gjennomføring av st rat egien og delt akelse

i ressursgruppene.

St rategisk plan for utvikling av St at us for kart leggingen av sjøareal.
havbruksnæringa og

sjømat produksjonen (Regionalplan

sjøareal havbruk)  -  gjennomføring av

handlingsprogrammet .
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HAVNÆRINGENE Innspill t il Nærings- og innovasjonsst rategi

for Rogaland 2021-

Rogaland har mål om a Ren energiproduksjon t il havs og offshore-havbruk kan
utnytt e offshoreteknologi_ innenfor kraftproduks bygges «på skuldrene» t il olje- og gassnæringen. Den
jon. Eksempler på dett e er havvind, offshore kompetanse, erfaring og markeder som er utviklet, må tas
havbruk og bl g ekraft . med videre over i disse næringene. Det te kan gi vår

leverandørindust ri, verft og rederier nye markeder og

mulighet er i en svært så krevende sit uasjon næringen nå

befinner seg i ift . bærekraft ig omst illing.

Støtt e satsingen på flytende havvind med Det er vikt ig at fylket er med pa a underst t t e satsingen
Haugalandet som hub polit isk gjennom rammebet ingelser og virkemidler og

t ilret telegge for indust riutvikling og kompet anseløp

innenfor havvind. Rogaland og Haugalandet kan ta en

internasjonal ledende posisjon på dette området, og

Utsira Nord vil derfor være svært vikt ig for fylket og hele

regionen Haugalandet og Sunnhordland. Haugalandet har

etablert og videreutviklet MetCent re som et

internasjonalt unikt testsenter for fornybarsatsing i havet,

og fylket må støtte akt ivt opp om dette, da mange nye

konsepter n skera fa testet ut ny teknologi. Det finnes

også et simulatormiljø i regionen knyttet t il marit ime
næringer.

Styrke kompetansemiljøene innen havvind Ut rede mulighetene for nye utdanningsløp regionalt

innenfor havvind på ulike utdanningsnivå.

Styrke eksisterende utdanninger innenfor hav-relaterte

områder og se på nye mulighet er for å få t il et formelt

samarbeid mellom kompetansemiljøer knyttet t il

vindkraft og havvind i nord- og sørfylket .

Støtte satsingen innen grønn skipsfart Sammen med Sunnhordland utgjør Haugalandet en av de

sterkest e verdiskapingsregionene i landet , med indust ri

og næringsliv sent rert rundt marit im virksomhet . Fylket

må st øtt e init iat iv og prosjekt er innen grønn skipsfart

både polit isk, gjennom rammebet ingelser og virkemidler.

St tte opp om videreutvikling av Regionen har større oppdrettslokalsjoner både t il havs- og
havbruksnæringene på land i fj ordene og langs kysten. I t illegg er det en sterk

leverandørindust ri innenfor teknologi og utstyr. Regionen

har også prosjekter som ser på havbruksløsninger i åpent

hav basert på eksisterende offshoreteknologi fra olj e- og
gassindust rien.
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Støtte opp om optimal logistikk og infrastruktur Sikre god t ilgjengelighet og infrast rukt ur t il st rategisk

v ikt ige havne- og baseområder i regionen f.eks.

Domm ersnes i Vikebygd, Haugaland næringspark,

Killingøy offshore base, Husøy og andre.

Gjennom proakt iv t ilrett elegging og forvalt ning, bidra t i l

sameksistens mellom havbruk, havv ind, fiskeri, alge- og

ta reproduksjon samt skipsfart f or asikre gode

utv ikl ingsmulighet er og synergieffekter mellom og på

tve rs av disse.

Sikre arealer for indust ri og næring i umidde lbar nærhet

av havn for agi vekst i sjøt ransport .


