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Deltagelse i prosjektet: "Felles strategisk næringsplan for Nordmøre"
Vedlegg: Prosjektbeskrivelse «Nordmøre i Samspill – en felles strategisk næringsplan for
Nordmøre.
Bakgrunn for prosjektet
Kommunene på Nordmøre har et felles mål om fortsatt vekst og utvikling i regionen. Å
tilrettelegge for planlagt og god næringsutvikling er en viktig del av dette. Utarbeidelse av en
felles strategisk næringsplan vil bli et felles verktøy, for å sikre balansert og dynamisk vekst på
tvers av kommunegrenser.
Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre (ORKidé) ønsker nå at alle kommunene på
Nordmøre går sammen om å få realisert felles strategisk næringsplan for området. En felles plan
vil gi tydelige signaler om retningsvalg for en samlet region.
Målet for prosjektet er å skape en helhetlig og dynamisk region som gir grunnlag for videre
vekst, og at det skal være utviklet og implementert en felles strategisk næringsplan for Nordmøre
innen utgangen av juni 2014.
Resultatmål for prosjektet
 Næringsplanen brukes som en felles plattform for næringsutvikling i regionen
 Næringsplanen understøtter arbeidet som gjøres i Fylkesplana for Møre og Romsdal
 Kommunene sine egne næringsplaner og arealplaner skal utvikles i tråd med de felles
målene regionen arbeider i mot
 Næringsplanen blir retningsgivende for utarbeidelse av årlige/faste handlingsplaner
 Næringsplanen blir plattform for nye interkommunale samarbeid
 Bedre regional arbeidsdeling i forhold til type næringsliv man skal satse på,
kompetansemiljø og støttetjenester
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Etter gjennomført prosjekt forventes følgende effekter
For næringslivet:
 En samla næringspolitisk region, gir et større marked, som igjen fører til et mer
konkurransedyktig næringsliv
 Økt lønnsomhet og innovasjon
 Mer bærekraftig verdiskapning
 Nyetableringer av virksomheter og større lokalt eierskap
 Mulighet for å skape nye næringsklynger
 Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling
For kommunene:
 Økt kompetanse
 Økt etableringslyst og sysselsetting – også i kommuner som i dag har demografiske
utfordringer
 Gjensidig kjennskap til næringssammensetningen i regionen, som igjen kan gi grunnlag
for nye samarbeid og nyetableringer
 Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling
 Omdømmebygging - felles merkevarebygging
For næringsorganisasjoner:
 En mer effektiv organisering og større gjennomslagskraft
 Omdømmebygging - felles merkevarebygging
For øvrig næringsliv nasjonalt og internasjonalt:
 Omdømmebygging - felles merkevarebygging
 Kjennskap til hva Nordmørsregionen er, og hva den kan tilby
Organisering
Det engasjeres det en konsulent som prosjektleder, til å kjøre prosessen og produsere
plandokumentene. Vi starter med en kartlegging av nå-situasjonen i næringslivet, før det i dialog
med aktuelle deltakere utarbeides forslag til strategier, mål og tiltak. Prosjekteier er ORKidé og
styringsgruppe er AU ORKidé. Det etableres en prosjektgruppe med en representant fra hver
kommune, og en referansegruppe med sentrale politikere, representanter fra næringslivet,
kommunal administrasjon, samt at Møre og Romsdal fylkeskommune blir invitert.
Økonomi
Hver kommune bevilger sin andel av kostnadene, og stiller ressurser i form av eget arbeid til
disposisjon for prosjektet i henhold til prosjektplanen:
Kostnader
Prosjektadministrasjon
Kontorhold, reise, møter
Utredninger kommunevis
Prosjektledelse
Diverse
Sum

1000 kr
100
100
800
800
100
1 900

Merknad
Frikjøp ansatt i 5 % stilling over to år
Inkl. drift av styrings- og arbeidsgrupper
Eget arbeid i kommunene
Kjøp av prosjektleder / konsulenttjenester
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Finansiering
Eget arbeid i kommunene
Kommunale bidrag
Tilskudd M&R fylkeskommune
Sum

1000 kr Merknad
800 1 månedsverk/kommune over 2 år 10 mnd.verk
400 Fordeles på kommunene over 2 år
700
1 900

NB:
1)Ingen beløp er avklart med partene, beløp inkl. mva.
2)Næringslivets innsats er ikke definert i budsjettet – da de vil bidra med egeninnsats

Rådmannens innstilling:
1. Halsa kommune slutter seg til arbeidet med felles strategisk næringsplan for Nordmøre
2. Kommunen stiller med egne ressurser, gjennom å stille med representant til
prosjektgruppa.
3. Kommunen forplikter seg til å ta sin andel av felleskostnadene over to år, i henhold til
vanlig Orkidé-nøkkel.
Familievernkontoret i Sør-Trøndelag
Behandling i Halsa kommunestyre - 29.08.2013

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
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