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Sak 12 – 2012 Godkjenning av protokoller fra møtet
29.02.12 og fra e-postmøtet 17.04.12
Det legges fram to protokoller til styrets godkjenning.
−
−

Protokoll fra ordinært styremøte 29. februar
Protokoll fra styrets e-postmøte 17. april

Forslag til vedtak:
1. Protokoll fra ordinært styremøte 29. februar 2012 godkjennes.
2. Protokoll fra styrets e-postmøte 17. april 2012 godkjennes.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler

Vedlegg:
Protokollforslagene
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Protokoll
Til stede

Dessuten møtte

Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak, Cecilie
Bjelland, Per A. Thorbjørnsen, Tove Frantzen, Ole
Ueland, Dagny Sunnanå Hausken, Ole Tom Guse,
Olaug V. Bollestad, Reinert Kverneland

Jan Soppeland, Felix Laate, May Endresen,
Bjørn Hildre (sak 03), Ola Saua Førland
(sak 08), Olav Stav (sak 08), Erling Brox
(ref.)

Møtedato

Forfall

29.02.2012,
Kl. 12:00 – 15:00

Bjørn Kahrs, Ane Mari Braut Nese, Ellen
Solheim

Møtested

Dato skrevet

Side

Måtidets Hus, Ipark

01.03.2012

1 av 5

Protokoll fra styremøte 29. februar 2012
Ved møtestart ønsket styrelederen velkommen til Greater Stavangers styre, og medlemmene
og de frammøtte fra administrasjonen presenterte seg.
Sak 01 – 2012

Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11.2011
Styret understreket at protokollen undertegnes som sett, da ingen av
styrets medlemmer deltok på forrige møte (ny valgperiode).
Vedtak:
Protokoll fra styremøte 30. november 2011 godkjennes.

Sak 02 – 2012

Styrets arbeidsform
I drøftingene framkom bl.a. disse synspunktene:
- En er åpen for styremøter i forbindelse med befaringer til
virksomheter i regionen.
- Det er ønskelig med en studietur, for eksempel neste vår, gjerne til en
region som har organisert næringsutviklingsarbeidet på en måte vi
kan lære av. Vurder muligheten for fellestur med styringsgruppen for
Europakontoret eller med Næringsparkens styre.
- På en strategisamling (gjerne i forbindelse med næringsplanen eller
budsjettbehandling) bør varamedlemmene inkluderes.
- Vurder årshjul for styret – men mulig at dette er overflødig pga lite
antall styremøter.
- Styret ønsker ikke honorar.
- Styret vil komme tilbake til spørsmålet om egenevaluering av styrets
arbeid.
- Den nye styrestrukturen, med 11 sentrale politikere i styret, herav 7
ordførere, tilsier at antall rådsmøter bør reduseres fra fire til to.
Vårens rådsmøte kan sammenfalle med årsmøtet.
- Sakspapirer kan gjerne sendes til pressen parallelt med utsending til
medlemmene.

www.greaterstavanger.com
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Vedtak:
Styrets presiseringer slik de framkom i drøftingene legges til grunn for
det videre arbeidet.
Sak 03 – 2012

Årsberetning og regnskap for 2011
Direktør Jan Soppeland orienterte om aktiviteten og resultatene.
I debatten framkom det at styremedlemmene kan ha nytte av å delta på
rådsmøtene, og styret vil i fortsettelsen bli invitert til disse møtene
gjennom kopi av innkallingen. Rådsmøtene vil for framtiden avholdes to
ganger årlig, hvorav det ene også har funksjon som årsmøte (jf sak 02).
Det ble videre kommentert at utredningen om kulturnæringsfond må
spilles over til de relevante kommunene, slik at disse kan ta stilling til
hvordan dette skal tas videre.
Styret ønsker å få tilsendt budsjettet for 2012. Budsjettsaken fra
november 2011, som var grunnlag for det forrige styrets budsjettvedtak,
vedlegges denne protokollen.
Styret drøftet det økonomiske forholdet mellom morselskapet Forus
Næringspark og Greater Stavanger. Det ble informert om at forholdet
også er under vurdering i Næringsparken, og at styret vil få en egen sak
om dette når problemstillingen om konsernbidrag er ferdig utredet av
morselskapet.
Det ble opplyst fra regnskapsfører at det vil bli framlagt en ren
revisjonsberetning for 2011.
Vedtak:
Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2011 under
forutsetning av at det framlagte regnskapet ikke endres ved
behandlingen i generalforsamlingen for Forus Næringspark.

Sak 04 – 2012

Partnerskapsavtale med fylkeskommunen
Vedtak:
Styret godkjenner partnerskapsavtale med fylkeskommunen slik gjengitt
i vedlegg til denne sak.

Sak 05 – 2012

Høringsuttalelse om nytt hus til Rogaland Teater
Det ble understreket at et framtidig nytt teaterlokale må lokaliseres
sentralt, i nær tilknytning til hovedtraseer for kollektivtransport. Videre
ble det framholdt at statlige overføringer til kulturformål totalt sett er
kraftig økt de siste årene.
Vedtak:
Rogaland Teater fyller en svært viktig rolle som kulturinstitusjon i
Stavanger-regionen og i fylket for øvrig. Ved siden av den kulturelle
egenverdi som institusjonen representerer, og den betydning teatret har
for å styrke regionens identitet og egenart, legger Greater Stavanger
4
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særlig vekt på teatrets bidrag til å gjøre regionen til et attraktivt sted å
bo og å etablere næringsvirksomhet.
Det er derfor av stor betydning at teatret får anledning til å utvikle seg i
hensiktsmessige lokaler. Greater Stavanger henstiller til teatrets eiere å
legge til rette for dette.
Sak 06 – 2012

Rullering av Strategisk næringsplan
Styret understreket at en skal ta fatt i de tingene som må oppdateres, og
at rulleringen blir mer enn en administrativ korrigering. Næringslivet må
involveres, særlig på områder der det er aktuelt med reelle endringer.
Videre er det viktig med god forankring i kommunene. Det er mange nye
kommunale representanter, og et bredt engasjement vil bety mye for
planens legitimitet. Mulighetene for felles møter med flere kommuner ble
nevnt. Her har også kommunene selv et ansvar.
Vedtak:
Styret slutter seg til opplegget for rullering av Strategisk næringsplan for
Stavanger-regionen.

Sak 07 – 2012

Rapport fra WECPs årsmøte
På neste møte vil det bli lagt fram en orienteringssak om arbeidet i WECP,
herunder oppnådde resultater.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 08 – 2012

Regional energi- og varmeplan: Høringsutkast
Olav Stav, leder av prosjektgruppen, presenterte planarbeidet. Det ble i
debatten anbefalt at dokumentet ikke bare sendes ut, men at det tilbys
en presentasjon/orientering for kommunene. Det vil også arrangeres et
orienteringsmøte som er åpent for alle. Direktøren justerte forslaget til
vedtak noe («kommentarer og innspill» framfor «oppfølging»).
Vedtak:
Styret tar redegjørelsen om planarbeidet til orientering og slutter seg til
at planutkastet oversendes kommunene og andre relevante instanser for
kommentarer og innspill.

Sak 09 – 2012

Forslag til ny valgkomité
Vedtak:
Styret foreslår at følgende personer utpekes til Greater Stavangers
valgkomité:
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Sissel Knutsen Hegdal (leder)
Ragnvald Erga
Gro Skartveit
Frode Fjeldsbø
Janne Johnsen
Sak 10 – 2012

Forberedelse av ny periode for Stavanger-regionens Europakontor
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Orienteringssaker
Følgende forhold ble tatt opp som muntlige orienteringer:
Nasjonal Transportplan/NTP
Greater Stavanger vil gjerne kommentere næringsperspektivet i forslaget og legge fram
sak til styrebehandling i juni. Prosessen vil eventuelt samkjøres med Næringsforeningen. En fellesuttalelse vil fokusere på overordnete tiltak det er bred enighet om,
øvrige forhold må enkeltkommunene i så fall ivareta i særuttalelser.
Nordområdedagen
Petro Media News ønsker å inkludere en Nordområdedag i sin portefølje. Direktøren
anbefaler at Greater Stavanger ønsker dette velkomment, og innleder et samarbeid
framfor å fortsette med å arrangere dette i egen regi. Styret sluttet seg til dette.
Green Mountain/Rennesøy
Rennesøy har henvendt seg til Greater Stavanger i forbindelse med at statlige Entra
forbereder et eget prosjekt utenfor Oslo, direkte i konkurranse med Green Mountain.
Greater Stavanger har på henvendelse gitt bakgrunnsmateriale til Ketil Solvik-Olsen
som forbereder et spørsmål i Stortinget. Det er også aktuelt å involvere flere, som
næringsministeren og andre stortingsrepresentanter.
Sandnes, SEARCH Høyland
Sandnes kommune har søkt Greater Stavanger om tilskudd på kr 200.000 for å
finansiere et hus for dette prosjektet. Styret understrekte at Greater Stavanger ikke er
et tilskuddsorgan for investeringer eller driftstiltak. I de unntaksvise tilfellene vi yter
tilskudd, vil dette rette seg mot bidrag til utredninger mv. I denne saken vil et tilskudd
til utredning på inntil 100.000 kunne vurderes dersom Sandnes kommer tilbake med en
omarbeidet søknad.
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Stavanger – 06.06.2012
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Dessuten møtte

Møtedato

Forfall

17.04.2012
Møtested

Dato skrevet

Side

Pr. e-post

22.04.2012

1 av 1

Protokoll fra styremøte pr epost 17. april 2012
Sak 11 – 2012

Fullmakt til å innkalle til generalforsamling
I henhold til aksjelovens § 5-9 er det styret som skal innkalle til
generalforsamling. Direktøren ba pr. e-post om at styret ga styreleder
fullmakt til å forestå innkallingen.
Alle styrerepresentanter sluttet seg til innstillingen, som dermed var
vedtatt.
Vedtak:
Styret ber styreleder innkalle til generalforsamling i Greater Stavanger
onsdag 18. april.

Stavanger 06.06.2012

www.greaterstavanger.com
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Til

Kopi til

Styret

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Dato skrevet

Side

29.05.2012

1 av 1

Direkte telefonnr.

Felix Laate

Sak 13 - 2012 Tertialrapport og regnskap for første tertial
1.

Hva saken gjelder

Tertialrapporten gir en oversikt over Greater Stavangers aktiviteter i perioden januar - april
2012. I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status.
Forslag til vedtak:
Tertialrapporten tas til orientering.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Felix Laate
Kommunikasjonsansvarlig

Vedlegg:
Tertialrapport m/regnskap

www.greaterstavanger.com
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TERTIALRAPPORT
januar-april 2012
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Tertialrapporten gir en oversikt over hvilke oppgaver Greater Stavanger har arbeidet med i
perioden januar-april 2012. I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status.
Perioden har vært preget av at Stavanger-regionen er inne i en kraftig vekstperiode, som i hovedsak
drives av Energi-klyngen. Nye storfunn – noen like utenfor våre strender – har skapt en helt ny
optimisme i vår landsdel. Samtidig skal utbygging – og ombygginger – på tidligere funn realiseres,
blant annet for å utvinne rest-ressurser man før trodde måtte bli igjen i reservoarene.
Hele nasjonen synes å ha fått et fornyet syn på at olje- og gassindustriens rolle som verdiskaper inn
i fremtiden. Dette medfører en gledelig utvikling av industrien nordover langs kysten, men også
intensivert kamp om plassering av nye arbeidsplasser, institusjoner og bedrifter.
Greater Stavanger har i perioden brukt betydelige ressurser på å koordinere og støtte IRIS og UiS
sin innsats for å få lokalisert viktige funksjoner av at fremtidig nasjonalt senter for økt oljeutvinning
til vår region. Vi har også aktivitet mot flere bedrifter som nå vurderer etablering i Norge.
Rekordoppslutningen med 198 deltakere på vår delegasjonsreise til oljemessen i Houston på tampen
av april er resultat både av høy interesse fra næringen, men også godt og omfattende forarbeid fra
teamet i vår organisasjon.
På Greater Stavangers Energistrategiske Forum som møttes sent i januar, ble det dokumentert at
oljeøkonomien vil vokse enda mer enn tidligere antatt. Dette ventes å legge enda sterkere press på
knappe ressurser i form av kompetanse, boliger og infrastruktur. Samtidig fikk topplederne i
forumet førstehånds informasjon om hvordan særlig de mest sentrale kommunene nå har gått
sammen for å finne og realisere løsninger på boligsituasjonen. På forumets neste møte i september
setter vi kompetanse på agendaen.
Fornyelsen av Stavanger-regionens Europakontor har krevd betydelig innsats både fra direktøren og
deler av staben i perioden. Prosjektet som i 18 år har kjøpt gode tjenester og mye av sin identitet fra
Pål Jacob Jacobsens foretak OneMarket, omdannes nå til en medlemsforening som ansetter sin egen
stab. Direktøren i Greater Stavanger blir daglig leder etter en modell som likner på
Universitetsfondet, og rapporterer i denne sammenhengen til foreningens styre. Ny direktør på
kontoret i Brussel er i skrivende stund i ferd med å bli ansatt, og husleieavtaler og andre praktiske
endringer og forberedelser er i ferd med å falle på plass.
Arbeidet med tredje generasjon av Strategisk næringsplan startet denne våren. Styret sluttet seg til
administrasjonens anbefaling om at arbeidet gjennomføres som en rullering heller enn en fullstendig
revisjon. Bakgrunnen for at en enklere fornying ble valgt, er at hovedsatsingene og
hovedmålsettingene fra tidligere prioriteringsprosesser nå bør ligge fast, og at det derfor er
tilstrekkelig med en oppdatering av de viktigste områdene som det ventes størst utvikling innenfor.
Matklyngen er ett av områdene som må følges aktivt opp, bl.a. for å sikre koordinering av innsats
fra nye aktører som Måltidets Hus og NCE Culinology, og sikre at regionen ivaretar sin posisjon
som volumprodusent av landbruks- og havbruksprodukter.
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Viktige føringer for arbeidet er nå lagt, og prosessen drives videre i arbeidsgrupper. Greater
Stavangers styre er styringsgruppe for planen. Et ferdig planforslag skal foreligge i løpet av året.
Greater Stavanger er nå inne i en fase der organisasjonen på en side kan konsolidere driften ut fra at
alle partnere har vedtatt å bli med på en ny fire-årsperiode. Dette – og en økonomi som gir rom for å
øke aktivitetsnivået noe – gir etter direktørens syn rom for å utvide staben med en til to faste
medarbeidere. Disse vil til dels også overta oppgaver som i dag skjøttes av innleide konsulenter.
Dette vil tilføre organisasjonen kraft til å utfordre og forbedre måten vi jobber på i dag, og ruste oss
til fornyet innsats etter føringer fra nytt styre og rullert strategisk næringsplan.

Jan Soppeland
Administrerende direktør
Greater Stavanger AS

ENERGI
Energistrategisk Forum
Energistrategisk Forum møtes hvert halvår, og hadde sitt andre møte i januar i år. Dagorden
reflekterte behovene som en energibransje i sterk vekst skaper: Oppgradering av Stavangerregionen til versjon 2.0.
Av omlag 50 deltakere var halvparten toppledere fra energibransjen og resten representanter fra
offentlig forvaltning. Analogien til programvare-oppdatering ble brukt fordi man på en rekke
områder nå ser behov for å øke regionens kapasitet og evne til å håndtere vekst.
Som utgangspunkt for diskusjonen presenterte Jarand Rystad fra Rystad Energy investerings- og
driftsprognoser for olje- og gassindustrien fram til 2020. Disse viser en økning på landsbasis på
50% over investeringene i 2011. Det er også forventet at Stavangerregionen vil få en enda høyere
vekst enn kysten for øvrig. Dette representerer store forretningsmuligheter for industrien i regionen
og mulighet for vekst i arbeidsplasser og skatteinntekter for kommunene. Det ble også dokumentert
at befolkningstilveksten i regionen har variert i takt med investeringene i olje- og gassindustrien, og
at boligbyggingen særlig siden 2007 vært i utakt med den underliggende utviklingen i befolkning
og økonomi i regionen.
Samtidig meldte industrien inn betydelige utfordringer i forhold til mangel på arbeidskraft, både
faglært og akademisk, mangel på boliger og presset infrastruktur.
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Fra politisk hold ble det gjort rede for de tiltak som var satt i gang for å øke boligproduksjonen i
regionen.
Vi har etter møtet gjengitt Rystads presentasjon for planleggere i flere kommuner og
fylkeskommunen. Rapporten er videre sendt til ordfører og rådmann i samtlige partnere i Greater
Stavanger.
Kompetanse blir tema for neste møte i forumet, som er planlagt til september.

Olje og gass
Regionen preges av en energibransje som på de aller fleste områder er i høygir. Utfordringen for
bedriftene er for øyeblikket å skaffe nok kvalifisert personell til å utføre de oppdragene som de har
påtatt seg. Vi ser klare tendenser til at det er arbeidstakers marked når det gjelder lønnsfastsettelse.
Greater Stavanger har gjennomført bedriftsbesøk til og hatt inngående samtaler med i overkant av
20 enkeltbedrifter i perioden. Tema for samtalene har vært hvordan de ser på markedet generelt,
opplevde flaskehalser og utsiktene for sitt segment spesielt.
Kontaktaktiviteter
Sammen med Stavanger Kommune har vi vært tilrettelegger for kontaktmøter med oljeselskapene.
Til disse årlige samlingene inviteres toppsjefene i oljeselskapene som er lokalisert i regionen, og
erfaringen er at de som har anledning stiller. På kontaktmøtene kombineres orienteringer fra
industrien med informasjon fra den regionale politiske ledelsen. Et tilsvarende møte hvor et utvalg
av ledere fra leverandørbedriftene deltok, ble avholdt sener ei perioden. Greater Stavanger er
ansvarlig for faglig innhold på seminarene, og bistår med utarbeidelse av invitasjonslister.
Stavanger kommune ved ordfører er vertskap.
På hvert av disse kontaktmøtene har det deltatt ca 40 representanter fra energiklyngen og det
regionale politiske lederskapet, blant disse flere styremedlemmer i Greater Stavanger.
«Politikerskolen»
Vi lanserte på nyåret muligheten for lokalpolitikere til å delta på en kveldsøkt med oppdatering om
hva som skjer innen petroleumsnæringen i vår region. Initiativet kom dels på oppfordring og etter
oppmuntring fra politikere som mente at det var mange nyvalgte i kommunene som trengte
informasjon og kunnskap om regionens viktigste næringsklynge.
Det ble arrangert to møter med deltakere fra 8 kommuner og til sammen i overkant av 50 deltakere.
Erfaringen viste klart at det er behov og ønske om økt kunnskap, men også at det kan være
vanskelig for mange folkevalgte å stille på «frivillige» arrangement utenfor egen kommune. For
fremtiden vil vi vurdere å i større grad benytte anledninger som ONS og delegasjonsreiser som
eksempelvis OTC til gi politikerne kompetanse om regionens viktigste næring.
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WECP Verdens energibyer
Stavanger var med å stifte organisasjonen WECP (Verdens energibyer) og har vært medlem siden
1995. I april 2012 ble det gjennomført både arbeidsmøte og styremøte for WECP i Houston under
OTC. På styremøte fornyet alle de 19 byene som nå deltar sine medlemskapsavtaler. Det deltar
energibyer fra fem verdensdeler, og organisasjonen representerer et unikt nettverk. Dette gjelder
både i forhold til kontaktpunkt for næringslivet og institusjons- og vennskapssamarbeid mellom
byene. Målsettingen er at nettverket skal bidra til overføring av kunnskap, ideer og teknologi
mellom byene. Samtidig skal byene promoteres som senter for energisektoren og nettverket skal
bidra til næringsutvikling i og mellom byene, samt samarbeid mellom universitets- og
forskningsinstitusjoner. Gjennom Greater Stavanger er dette nettverket tilgjengelig for hele vår
region, og det er et mål å bruke det mer aktivt også i forhold til egne bedrifter som vurderer
etableringer eller å opprette annen virksomhet i noen av byene i nettverket.
På styremøte i april presenterte leder av Houston Teknologisenter, Walter Ulrich, deres modell og
erfaringer fra hvordan senteret fungerer som inkubator og tilrettelegger for nye næringslivstiltak
innenfor energisektoren i Houston. Presentasjonen er et eksempel på hvordan aktiviteter i møtene
skal kunne danne grunnlag for utveksling av ideer og erfaringsoverføring mellom byene i
nettverket.
På styremøtet ble det etter forslag fra Houston vedtatt å invitere Bogota, Columbia inn som
observatør på årsmøte i høst med tanke på opptak som ordinært medlem. Årsmøtet vil finne sted i
St.John’s, Canada fra 23. til 25. oktober 2012.

Fornybar energi
Greater Stavanger har gjennom deltakelse i EU-prosjektet Power Cluster og andre aktiviteter
opparbeidet et renommé for å inneha kunnskap og nettverk innenfor fornybar energiområdet.
Vårt viktigste bidrag i perioden har vært å tilrettelegge for en seminarrekke om fornybar energi i
Rogaland. Dette er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune, VRI- Rogaland, Greater
Stavanger, Haugaland Vekst, Ryfylke IKS, Dalanerådet og Biogass Rogaland.
Her er det formet et samarbeid på tvers av fylket og med regionale aktører som nå jobber i et
toårsperspektiv med å synliggjøre og dokumentere hva som skjer på området i Rogaland.
Konseptet bygger på fem dagsseminarer: Marin Energi (Haugaland Vekst), Vannkraft (Ryfylke
IKS), BioGass (Ryfylke IKS/Biogassforum), Vindkraft på land (Dalanerådet) og Fornybar Energi i
Rogaland, årsstatus (Greater Stavanger og Rogaland fylkeskommune).
Greater Stavanger har også sammen med ONS, Arena Now og Norcowe arrangert en
dagskonferanse om Offshore Wind Operations – Science meets industry, med 60 deltakere.
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Greater Stavanger er i tillegg med i ONS 2012 fornybarkomiteen som har ansvaret for faglig
innhold og oppfølging av fornybarparken på ONS.

MAT
Délice
Délice-nettverket ble startet i 2007 og består av 19 byer på fire kontinent. Internasjonalt
bidrar Greater Stavanger i nettverksmøter tre ganger årlig. I tillegg er vi bedt om å delta i
strategigruppen, som har jobbet frem utkast til strategi. Strategien ble behandlet i nettverksmøtet i
Madrid i januar og er forberedt til presentasjon mai 2012. Hensikten er å ferdigstille strategien, slik
at den kan vedtas på årskonferansen i Helsinki i oktober. Strategien utformes etter de tre
hovedtemaene i Délice: gastronomi, utdanning og produkt.
Lokalt er Délice-nettverket organisert med sekretariat i Greater Stavanger og en styringsgruppe.
Styringsgruppen ledes av Greater Stavanger og har følgende medlemmer: UiS, Måltidets Hus /
WACS 2012, Gladmat, Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune og Region Stavanger.
Styringsgruppen jobber med utforming av en lokal strategi for Délice, som utvikles i tråd med den
internasjonale strategien. Hovedfokus er lokal forankring, nyttig gjøring av de internasjonale
kontaktene, kommunikasjon i relevante fora og organisasjoner, samt synliggjøring av mulighetene i
nettverket. Måltidets Hus og NCE Culinology er sentrale i arbeidet.
I første tertial har sekretariatet i Greater Stavanger sammen med WACS 2014 deltatt i
nettverksmøtet i Madrid. WACS 2014 opplevde deltagelsen som svært nyttig, da Madrid Fusion og
Gastrofestival er to konsepter som har overføringsverdi til planleggingen av WACS 2014. I
forbindelse med at Chicago er vertskap for NATO Summit 2012, inviterte de kokker fra de av
Délice-byene som hører hjemme i NATO-land til å delta på Chicagos profilerte Culinary
Crossroads. Stavanger sendte to kokker fra Gastronomisk Institutt. Begge kokkene fikk nyttige
kontakter gjennom nettverkssamarbeidet og fikk presentert Stavanger som matby i en internasjonal
setting.

Kompetansesenter landbruk
Greater Stavanger deltar i en referansegruppe som ordføreren i Sandnes har etablert for å støtte opp
under utviklingen av NVH Høyland med tilhørende aktiviteter.
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Fokus er nå å få realisert byggingen av et nytt forsknings- og opplæringssenter SEARCH (Sandnes
Education and Research Center Høyland). Det er igangsatt en prosess med å søke
tilskudd/finansiering av et bygg for senteret. En egen arbeidsgruppe utreder videre hvordan
SEARCH skal organiseres og drives. Greater Stavanger har signalisert å kunne bidra med en viss
finansiell støtte til planlegging.

KOMPETANSE
Forskningsssentra for olje- og gassvirksomheten
I forbindelse med Stortingsmelding 28 om olje- og gassvirksomheten arbeidet vi for økt satsing på
forskning og utvikling. Nå står det i meldingen at Regjeringen vil vurdere å opprette to
forskningsentra, ett for økt utvinning og ett for petroleumsvirksomhet i arktiske strøk. IRIS og UiS
er interessert i å delta i begge. Angående senteret for økt utvinning samarbeider IRIS og UiS med
SINTEF/NTNU og angående det arktiske senteret med fire forskjellige institusjoner i Nord Norge.
(UiT, UiN, HiN og NORUT). Det antas at dette senteret blir lokalisert til Tromsø. Greater
Stavanger bistår IRIS/UiS med å koordinere arbeid for å fremme stavangermiljøets kandidatur i
forhold til senteret for økt oljeutvinning, og få en sentral rolle i arbeidet på det arktiske senteret.

Greater Stavanger årskonferanse 2012
Årskonferansen vil bli avholdt 3. oktober. Forberedelsene er i gang og dette blir den fjerde
årskonferansen. Arbeidstittel for årets konferanse er:
Innovasjon og samarbeid - forutsetninger for Stavanger-regionens videre utvikling
Vi tror temaet vil treffe godt i forhold til det vi ser kan bli viktige føringer i en revidert strategisk
næringsplan. Nyskaping og regionalt samarbeid er bærende elementer og vil bli stadig mer sentrale
for vår konkurranseevne. Vi vil profilere årskonferansen som en viktig møteplass for å diskutere og
komme med innspill til revisjon av strategisk næringsplan.
Til konferansen vil det bli utarbeidet en ny rapport som viser utvikling og regional fordeling av
arbeidsplasser, boliger og kommunikasjonssystemer. Motorene for regionens videre utvikling vil bli
analysert og presentert og vi planlegger en diskusjon om hvordan vi kan få til både vekst og en
balansert utvikling for regionen sett under ett.
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NYSKAPING
Bedriftsrekruttering til Stavanger-regionen
Norge generelt og den norske energisektoren spesielt framstår som særdeles attraktiv for
utenlandske etableringer for øyeblikket. I første tertial ser vi at denne aktiviteten tar seg opp i
forhold til de to siste årene. Vi har i perioden jobbet aktivt med to oljeselskap. Ett synes foreløpig å
ville opprette et forretningsutviklingskontor i Oslo. Den andre muligheten er fortsatt åpen og
forfølges aktivt. I løpet av den siste tiden er imidlertid flere nye selskap kommet «på radaren».
Vi har nå fem oljeselskaper på listen over interessante prospekter som skal følges opp, hvor av fire
er i tidlig fase. Vi jobber også med å oppdatere vår liste med argumenter for innsalg av
Stavangerregionen som sted for lokalisering. Vi ønsker blant annet å utvikle bedre
«innsalgsverktøy» for å vise hvordan vi kan benchmarke oss med konkurrerende regioner.
Vi har også bistått én og opprettet tett kontakt med en annen internasjonal investeringsbank og
oppkjøpsrådgiver som hevder Stavanger-regionen er blant de mest spennende i Europa for tiden
innen olje- og gass-segmentet. Vår intensjon er å oppmuntre til etablering i Stavanger.

Living Labs
Nordforsk-prosjektet Living Labs er et treårig fullfinansiert prosjekt, hvor Greater Stavanger deltar i
samarbeid mellom universitetene i Stavanger, Aalborg og Karlstad.
Prosjektet har fokus på flere sentrale forutsetninger for kommunenes IKT-løsninger knyttet til
helsesektoren med samhandlingsreformen og sunn aldring, som f.eks. brukeropplevelse av IKTløsninger, målemetoder for leveranse av faktisk kapasitet på nett som kreves for å ta i bruk IKTløsninger, og nettbaserte utdanningsmoduler.
Universitetene rapporterer om svært stor grad av nytte i prosjektet gjennom utveksling av personell
og forskningsresultater har funnet sted. Prosjektet har også jobbet frem en større konferanse, som
skal avholdes i København 18. juni. Tema for konferansen er internettkvalitet og man forventer
rundt 200 deltagere. Flere av kommunene i Greater Stavanger har meldt tilbake at seminaret er av
interesse. Prosjektet gjennomfører månedlige Skype-møter og tema for møtene har i tillegg til
konferansen vært årsrapportering, planlegging av studietur til MIT i Boston og resultatpresentasjon.
Prosjektet er i en fase hvor resultatene begynner å bli tydelige, og Greater Stavanger ser stor grad av
relevans i prosjektet for kommunenes utfordringer knyttet til samhandlingsreform og sunn aldring.
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Helse- og velferdsteknologi – et nytt satsingsområde for Stavanger-regionen
Greater Stavanger arbeidet i 2011 med å få samlet flere ulike regionale aktører til et felles program
innen helse- og velferdsteknologi. Dette resulterte i at ordføreren i Stavanger inviterte til et større
møte 6. januar 2012 for å diskutere nærmere grunnlaget for et regionalt engasjement. På møtet var
det innlegg fra bl.a. Stavanger kommune, Lyse, IBM, Viju, UiS samt at professor Cornelia Ruland
ved Rikshospitalet var invitert til å gi et innlegg om deres aktiviteter.
Konklusjonen på møtet var at en skulle etablere en koordineringsgruppe for relevante regionale
aktører og med Greater Stavanger som sekretariat.
Dette er fulgt opp med et møte 5. mars d.å. der følgende var temaer;
- Hvordan kan Lyse legge til rette for bruk av velferdsteknologi?(Eirik Gundegjerde)
- «E-seng 2015» - status og videre arbeid (Stein Tore Nilsen, SUS)
- Hvordan prioritere slik at flere kan bo lengre hjemme? (Per Haarr, Stavanger kommune)
- FoU prosjektet «Implementering av velferdsteknologi» (Brita Gjerstad, IRIS)
Neste møte vil bli holdt 11. juni og et utkast til strateginotat vil da bli diskutert.
Innovasjon Norge har videre gitt en støtte på kr 180 000 til en forstudie om helse- og
omsorgsteknologi.

Konjunkturbarometeret for Rogaland
Greater Stavanger leder styringsgruppen for Konjunkturbarometeret for Rogaland som blir utgitt tre
ganger i året. Barometeret som tar temperaturen på næringslivet i regionen, er et samarbeidsprosjekt
mellom oss, NAV, Innovasjon Norge, Rogaland Fylkeskommune, NHO Rogaland, LO Rogaland og
SpareBank 1 SR-Bank.
Styringsgruppen for Konjunkturbarometeret har igangsatt et prosjekt med sikte på å tilrettelegge for
mer omfattende bruk av internett ved publisering av Konjunkturbarometeret. Det arbeides særlig
med å tilrettelegge for å gjenfinne historisk statistikk og resultater fra spørreundersøkelsene. Den
nye internettløsningen vil bli tatt i bruk fra årsskiftet 2013. I den forbindelse vil antall utgivelser per
år bli redusert fra 3 til 2.

INFRASTRUKTUR
Strategisk Næringsplan har et uttalt mål om at vår region innen 2020 skal tilby de beste vilkårene
for næringstransport og logistikkaktørene.
Vårt hovedprodukt i denne sammenheng har vært halvårlige samlinger i ressurspanelt for
Næringstransport. Vårens møte var samordnet med presentasjon av rapporten Næringstransport i
Rogaland som var et fellesprosjekt ledet av Statens Vegvesen og IRIS med en rekke aktører blant
dem Greater Stavanger som bidragsyter. Målet var å skaffe en bedre oversikt over godsstrømmene i
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fylket og de som er i transitt. Dette er i følge vegvesenet et unikt prosjekt som gir et bedre
datagrunnlag for næringstransporten en de vanlige trafikktellingene. Her deltok folk fra plan- og
næringsseksjonene i de omliggende kommunene og fylket, samt en rekke nøkkelaktører fra
logistikkbransjen.
Denne rapporten var også langt på veg grunnlaget for å oppdatere Perspektivanalysen for utvikling
av transport og logistikk-knutepunkt i Stavanger-regionen. Første gang utgitt i 2001 og siden
oppdatert hvert annet år.
Disse to rapportene sammen med et følgenotat blir nå distribuert til GS-kommunene som grunnlag
for inkludering i den enkelte kommune sin respons i høringsprosessen for NTP.
Greater Stavanger deltar jevnlig i møter og aktiviteter relatert til å skape muligheter for å overføre
gods fra vei til sjø og bane. Dette skjer i tett samhandling med aktører som Risavika, Sandnes Havn,
Logistikkforeningen og Cargonet.

Offentlige høringer
Forslaget til ny langtidsplan for Forsvaret ble framlagt før påske. For vår region var dette i stor grad
godt nytt, Rekruttskoleaktiviteten ved KNM Harald Hårfagre videreføres både for Luft- og
Sjøforsvaret.
Aktivitetene på Sola videreføres som i dag, faktisk med økning i aktivitet fram mot 2018/19 når nye
redningshelikoptre er innfaset.
Det vil det være viktig å framheve den kompetansen som finnes på Sola helikopterverdikjeden
Her finnes utdanning (teknisk og operativ), verksteder (teknisk miljø) og ikke minst Norges største
flyoperative miljø (Redningsskvadronen og flygninger til sokkelen først og fremst).
For å synliggjøre miljøet fasiliterte Greater Stavanger og Sola kommune en samling for dette
miljøet som til sammen sysselsetter nær 1400 personer direkte på og like ved Stavanger Lufthavn
Sola.

Ruteutviklingsforum
Ruteutviklingsforum (RUF) organiseres som et prosjekt i regi av Greater Stavanger og er et
ruteutviklingsprosjekt for Stavanger Lufthavn hvor hovedmålet er å fange opp trender i reise
mønsteret innen forretningsreiser i regionen. Prosjektet skal sikre relevant, konkret og forpliktende
dokumentasjon om reisebehovet til næringslivet i Stavanger regionen. Dette bidrar til å skape et
solid beslutningsmateriale for flyselskaper som ønsker å fly til og fra Stavanger lufthavn, Sola.
Ruteutviklingsforums overordnede mål er å bidra til at Rogaland og Stavanger-regionen har et
nettverk av flyruter som er tilpasset landsdelens og næringslivets behov, og som bidrar til å
opprettholde og øke bedriftenes verdiskapning og konkurranse kraft.
Ruteutviklingsforum er finansiert 50 % av lokalt næringsliv og 50 % av offentlige aktører.
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Hovedoppgaven er å foreta årlige trendundersøkelser blant firmaer i Stavanger-regionen. For
undersøkelsen høsten 2011 svarte 280 firmaer. Disse representerer over 37.000 ansatte i Stavanger
regionen og har årlige reisebudsjetter på ca 3 milliarder kr.
Hovedtrender i denne undersøkelsen er at det forventes enda større økning i reiseaktiviteter for
næringslivet i regionen enn tidligere. Næringslivet etterspurte ved siste spørring bl.a. ny direkte rute
med Air France til Paris (CDG). På bakgrunn av disse signalene og annen informasjon/ data er det
nå opprettet direkterute mellom Stavanger og Paris.
Ruteutviklingsforum arrangerte i februar luftfartskonferansen «Fly eller forsvinn» sammen med
Sola kommune og Avinor. Om lag 100 deltagere fra det lokale næringsliv, offentlige aktører og
flyselskaper deltok. Formålet med konferansen var å synliggjøre hvor viktig flyruter er for
regionens utvikling og hvilken rolle lufthavner er i ferd med å få internasjonalt både som
knutepunkter og næringssentre.
Styringsgruppen i Ruteutviklingsforum har besluttet en videreføring av ruteutviklingsarbeidet fra
høsten 2012 frem til 2014 på bakgrunn av de positive resultater dette arbeidet har ført frem til. Det
jobbes med videre finansiering av RUF.

OFFENTLIG SEKTOR
Investeringsfond for kulturnæringene
Et av de foreslåtte tiltakene i strategi- og handlingsplan for kulturnæringene er etablering av et
kulturnæringsfond. Fondet skal styrke kapitaltilgangen til kulturnæringene og føre til flere
nyetableringer innen kulturnæringene. Fondet skal ikke være en ny tilskuddsordning, men møte
behovet for investeringskapital som kulturentreprenører ikke får fra de ordinære
finansieringsinstitusjonene.
Etter en innledende avklaring mellom Ipark, Innovasjon Norge, Stavanger kommune og Greater
Stavanger, ble det besluttet at Greater Stavanger engasjerer en ekstern konsulent til å utarbeide en
mulighetsstudie om de organisatoriske og finansielle sider ved et slikt fond, til støtte for videre
veivalg. Konsulentfirmaet Ipax vant oppdraget, og rapporterte til en prosjektgruppe ledet av Greater
Stavanger. Rapporten ble ferdigstilt ved årsskiftet, og er oversendt kommunene for vurdering og
eventuell videre oppfølging.

Smartkommune-prosjektet
Gjennom Smartkommune-prosjektet har kommunene i Stavanger-regionen kommet et langt skritt
nærmere sin målsetting om å utvikle en samordnet og effektiv offentlig sektor innenfor plansak-,
byggesak- og geodatafeltet. Det er satt i verk en rekke prosesser og tiltak for å samordne,
effektivisere og digitalisere kommunenes rutiner og arbeidsprosesser. Det er også etablert en felles
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webportal og felles digital kartportal for kommunene. For å sikre langsiktige resultater av den
arbeidsinnsatsen som er gjort, arbeider Greater Stavanger og deltakerkommunene med rutiner for
oppdatering, vedlikehold og utvikling av de felles produkter og prosesser som er utviklet. Det er
også viktig å videreføre det engasjementet som eksisterer i fagmiljøene, gjennom å etablere nye
utviklingsprogram og prosjekt innenfor denne sektoren.
Styringsgruppen har representasjon fra alle de involverte kommunene, fra de tillitsvalgte og fra
Greater Stavanger. Arbeidet er godt i gang i arbeidsgruppene for byggesak, plansak og geodata
(kart), og man har også etablert en arbeidsgruppe for utbyggingsavtaler. Det er videre arbeidet med
situasjonskart, og det er etablert et samarbeid med Næringsforeningen, for å bedre informasjonen til
de profesjonelle brukerne om mulighetene. Prosjektet engasjerer mange fagpersoner fra
kommunene.
Et av de viktigste arbeidsområdene i fjor var forberedelsene til etablering av portal for plan- og
byggesakdialog, i samarbeid med det fler-regionale eByggprosjektet.
Tre regioner i Sør-Norge, med til sammen 31 kommuner, samarbeidet for å utgjøre et faglig og
innkjøpsmessig sterkt miljø for utvikling og anskaffelse av brukervennlige systemer for dialog
mellom kommunene og næringsliv, regionale planmyndigheter og innbyggere i plan- og
byggesaksbehandlingen. Som den største regionen har Greater Stavanger hatt prosjektlederansvaret,
de øvrige regionene er Nord-Østerdalen og Nordmøre. KS og Fagforbundet er også deltakere i
prosjektet.
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) bevilget 3,3 mill. kr til et treårig prosjekt som ble
avsluttet i 2011. Midlene har vært brukt til å utrede kravspesifikasjon til en portal for plan- og
byggesakdialog. En anbudskonkurranse ble gjennomført i første tertial, og Norconsult ble valgt som
leverandør. De udisponerte midlene i prosjektet, ca. 1,5 mill. kr, blir brukt for å subsidiere
kommunenes kjøp av portalen. For vår region betyr dette totalt kr 722.000, eller kr 48.000 per
kommune. De deltakende kommunene i Smartkommuneprosjektet har takket ja til tilbudet, og
systemet blir nå fortløpende installert og tatt i bruk.
Når denne anskaffelsen kom på plass, er enda en fase i Smartkommuneprosjektet avsluttet.
Styringsgruppen har hatt ett møte for å drøfte om prosjektet skal avvikles, eller om det er ønskelig å
finne nye samarbeidsområder på plan-, byggesaks- og geodataområdet. Kommunene ga klart
uttrykk for at arbeidet må videreføres, og prosjektet er nå i en prosess der en søker å avklare
satsingsområder for en ny fase. Dette vil sannsynligvis være avklart i løpet av andre tertial. Greater
Stavanger har budsjettert med nær 500.000 kr for drifting av prosjektet i 2012.

Storbyprosjektet Energi og Miljø, Iverksetting – er evaluert
Storbyprosjektet Energi og Miljø er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen, Stavanger og
Kristiansand som hadde sin avslutning av første fase i begynnelsen av 2011. Prosjektet ble
gjennomført innenfor rammen av det nasjonale programmet Storbyprosjektet Innovasjon 2010, fase
2.
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Prosjektet utredet og konkretiserte mulighetene for energi- og klimapolitisk samarbeid mellom
Kristiansand, Stavanger og Bergen. Det ble konkludert med at det næringsstrategiske samarbeidet
skal innrettes mot å styrke byenes vertskapsrolle og rolle som utviklingspartner.
De tre byene fikk delfinansiering fra Innovasjon Norge til et prosjekt for å iverksette samarbeidet
langs de linjer som ble trukket opp i første fase. Prosjektet har hatt fokus på innovative bedrifter
innen fornybar (clean technology) og har hatt som målsetting å øke deres oppmerksomhet om
globale markedsmuligheter innenfor dette området. Det har også vært en målsetting å bidra til
nettverksbygging mellom denne type bedrifter på sørvestlandet.
I tråd med dette ble det pekt ut to internasjonale konferanser hvor de tre byene jobbet sammen om å
utarbeide og gjennomføre et felles opplegg for deltakelse. Dette var Cleantech-konferansen i Boston
i månedsskiftet oktober/ november og European Offshore Wind (EOW) konferansen i Amsterdam i
månedsskiftet november/ desember.
IRIS la i april 2012 fram en evaluering av prosjektet. Evalueringen sier blant annet at aktivitetene i
all hovedsak ble gjennomført som beskrevet i prosjektskissen. Den sier også at prosjektet
«Iverksetting Energi og miljø» har bidratt til å skape arenaer og muligheter for kunnskapsutvikling
og læring både for aktører innenfor fornybarsektoren og næringsutviklere i regionen.

Kartleggingen av regionens næringsarealer rulleres
I 2009 la Greater Stavanger fram en kartlegging som viste beholdningen av ubebygde
næringsarealer innenfor områder som er utpekt som regionalt strategiske næringsarealer. I
framstillingen av areal- og planberedskapen ble det vist regulert areal, areal avsatt i kommuneplan
og areal i fylkesdelplanen. Prosjektgruppen, som består av representanter fra kommunene Klepp,
Sola, Rennesøy, Sandnes og Stavanger, samt Ryfylke IKS og Greater Stavanger, startet høsten 2011
opp arbeidet med å rullere denne kartleggingen. Arbeidet forventes avsluttet innen juni 2012.
I forbindelse med arbeidet med rulleringen ble det våren 2012 gjennomført et arbeid med å
dokumentere regionens forbruk av nye næringsarealer. Asplan Viak ble engasjert til å gjennomføre
analysen og rapport fra arbeidet forelå i mai 2012.

Regional strategi for energi- og varmeforsyning
Stortinget har vedtatt at Norge skal oppfylle sine internasjonale forpliktelser for å redusere utslipp
som bidrar til global oppvarming. Gjennom Regionalplan for energi og klima i Rogaland, som ble
vedtatt 16.02.2010, følges dette opp gjennom konkrete målsettinger for økt produksjon av fornybar
energi, reduksjon av energiforbruk og reduksjon av klimagasser.
Mange av de grep som er avgjørende for å kunne oppnå målene for redusert klimagassutslipp,
krever løsninger som går på tvers av kommunegrensene. Det er derfor behov for et utredningsarbeid
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hvor potensialet for effektivisering i eksisterende bygningsmasse, samt energiløsninger i nye bygg
og anlegg, blir vurdert i sammenheng med geografisk lokalisering og tilgjengelige energiløsninger.
Det trengs en overordnet plan som gir føringer for hvorvidt det innenfor gitte geografiske soner bør
satses på kollektive systemløsninger basert på tilgjengelig fjernvarme/ energi, lokale
nærvarmeløsninger eller lokale løsninger.
På denne bakgrunn har styret for Greater Stavanger vedtatt at det utarbeides en regional energi- og
varmeplan for Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og Bybåndet Sør. Arbeidet drives
fram av en prosjektgruppe bestående av representanter fra kommunene som planen skal omfatte,
samt Bybåndet sør, Lyse, IVAR og Greater Stavanger. Fylkesmannen i Rogaland, Framtidens byer,
KS, Grønn by, NHO Rogaland, Stavangerregionen Næringsforening og Rogaland Naturvern er
invitert til å delta i en referansegruppe for arbeidet.
Kommunene har sluttet seg til arbeidet og også bidratt med finansiering. Det er gitt økonomisk
tilskudd fra Enova til utarbeidelse av planen, og Rambøll er engasjert til å bistå prosjektgruppen i
arbeidet.
I april 2012 forelå et høringsutkast til regional strategi for energi- og varmeforsyning. I slutten av
mai vil det bli arrangert et høringsmøte for å diskutere innholdet i strategien. Høringsfrist er satt til
15. september.

INTERNASJONALISERING
Houston-representasjonen
Greater Stavanger forvalter regionens Houston-representasjon , der målet er å styrke relasjonene til
nøkkelbedrifter i Houston samt til forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Dette er et samarbeid
mellom UiS/IRIS, SUS, ONS og Greater Stavanger. Saba Abashawl har vært engasjert for å ivareta
representasjonens oppgaver, som er å holde partene orientert om utvikling i viktige bransjer i
Houston/USA og legge til rette for delegasjonsreiser og besøk i regi av partnere. Det ble avholdt
styremøte for kontoret 3.mai 2012 i Houston (i forbindelse med OTC), der kontrakten med Saba
Abashawl ble forlenget med 1 år.

Delegasjonsreise til Houston i mars
Styreleder Christine Sagen Helgø ledet en delegasjon på elleve delegater fra kommuner og
offentlige institusjoner til Houston i mars. Et viktig formål med reisen var å videreføre kontakten
med ledelsen i selskap med hovedkontor i Houston som har virksomhet i Stavanger-regionen.
Delegasjonen besøkte bedriftene Cameron, ConnocoPhillips og Marathon.
Andre formål var å videreutvikle samarbeidet med det Norske Generalkonsulatet/Innovasjon Norge
i Houston og videreføre den nære kontakten med de politiske og administrative myndighetene i
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Houston by. Sagen Helgø møtte blant annet sin motpart i Houston, ordfører Annise Parker, for
første gang. Det ble også knyttet kontakter med helsemyndighetene i Houston med sikte på
erfaringsutveksling innen helseteknologi, og å videreutvikle samarbeide mellom SUS og MD
Anderson innen kreftforskning. Delegasjon deltok i tillegg på en rekke arrangementer i forbindelse
med ”Stavanger days in Texas” hvor 63 ungdommer fra Stavanger-regionen deltok.

Delegasjonsreise til OTC i Houston
Vi gjennomførte den tradisjonsrike delegasjonsreisen til Houston med godt resultat. Delegasjonen
var ledet av styreleder og stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø og bestod av hele 198 delegater
fra mer enn 70 bedrifter og institusjoner. Tilbakemeldingene fra delegatene viste at disse var
gjennomgående svært fornøyd. Et solid flertall av delegatene mente at informasjon før, under og
etter delegasjonsreisen hadde vært god. Programmets faglige og sosiale innhold hadde
gjennomgående vært bra.
Målsetting for delegatene var faglig oppdatering, presentasjon av selskapet og vurdering av
etableringsmuligheter. Viktigst av alt var allikevel for de fleste jobbrelatert nettverksbygging.
Delegasjonsreisen til OTC har etter hvert fått et solid renommé som nettverksarena. Dette ble i år
ytterligere forsterket ved at også ordførerne fra Sandnes, Sola og Randaberg deltok.
Delegatene fikk nye kontakter, i snitt 10 nasjonale og 6 internasjonale kontakter som de vil følge
opp etter hjemkomst.
Programmet innehold tradisjonsbærere som: velkomstmiddagen for hele delegasjonen, besøket i
Sjømannskirken og til generalkonsulen. Nytt på programmet i år var Statoil sin mottagelse på
Compass Stadium. Det nye innslaget ble godt mottatt av delegatene.
Årets frokostseminar ble avholdt med rundt 200 deltakere. Ordføreren ønsket velkommen for så å
overlate ordet til Jan Soppeland, som ledet møtet. Etter innledende innlegg fra generalkonsul Jostein
Mykletun og USA sin ambassadør til Norge, Barry White, var det de sterkt voksende markedene i
Nord-Amerika og Brasil og mulighetene for regionens bedrifter til å eksportere teknologi dit som
sto i sentrum.
Årets bedriftsbesøk gikk til Halliburton. I tillegg var det mulighet for deltakelse på bedriftsbesøk til
Mohn og Siemens i samarbeid med Business Region Bergen.

Nordområdene
Nordområdene omfatter samarbeid med fylker og byer i Nord-Norge, Russland og Grønland.
Økt petroleumsvirksomhet i nord har ført til større interesse for samarbeid med regioner i nord, og
har materialisert seg med uformelt samarbeidsnettverk mellom næringslivsorganisasjoner langs hele
kysten.
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I løpet av første tertial er kontakten med Kirkenes, Harstad og Hammerfest videreført. Greater
Stavanger var til stede på Kirkeneskonferansen i februar og Barentshavkonferansen i april. Ved
begge anledninger ble samarbeid mellom Stavanger-regionen og regioner i nord drøftet. Konkret
har dette ledet til erfaringsutveksling mellom Greater Stavanger og næringslivsorganisasjoner i
Hammerfest innen områder leverdørnett-verkssamarbeid og flyruteutviklingstilbud. Direkte flyruter
mellom Stavanger og petroleumsbyer i nord er ett felles samarbeidstema. Samarbeidet blir også
knyttet til mot det pågående BOGC-prosjektet, se nedenfor.
Den tradisjonelle Nordområdedagen i begynnelsen av desember hvert år er i løpet av 1. tertial
besluttet overført til Petro Media News i Stavanger. Nordområdedagen 2012 får et langt større
omfang og nedslagsfelt enn tidligere program. Programutkast for Nordområdedagen (28. - 29.
november) er laget og vil bli annonsert i slutten av mai. Greater Stavanger har gjennom avtale med
PMN sikret seg medvirkning ved å ha en førende rolle i programkomiteen.

BOGC-prosjektet
Barents Oil & Gas Cluster-prosjektet (MOGC) ble igangsatt 1. desember 2011. Prosjektet har som
målsetting å sikre erfaringsutveksling mellom potensielle petroleumsknytepunkt i nordvest
Russland, som Murmansk og Arkhangelsk og Stavanger-regionen/ Hammerfest-regionen. Rogaland
fylkeskommune er prosjekteier, sammen med Troms og Finnmark fylkeskommuner.
Prosjektledelsen utføres av Greater Stavanger, med Harald Finnvik som prosjektleder. Selskapet
Sigra Group i Oslo er leid inn som russlandsfaglig prosjektstøtte for Rogalands deltagelse
I løpet av 1. tertial er det avholdt møte i Styringsgruppen for prosjektet den 8. februar 2012 i
Kirkenes og møte i Referansegruppen den 26. januar 2012 i Oslo. Det planlegges ett møte til for
hver av gruppene til høsten.
Det ble undertegnet en avtale mellom Rogaland-Troms-Finnmark-Murmansk om deltagelse og
gjennomføring av prosjektet i Kirkenes den 8. februar. Det er avholdt flere møter med
administrasjonen/oblastregjering i Murmansk. Første arbeidssesjon ble gjennomført den 27. mars
med bred deltagelse og gode diskusjoner. Planleggingen for neste arbeidssesjon den 6. juni pågår.
Prosjektet er godt forankret i ledelsen i Murmansk administrasjon og interessen for samarbeid med
Rogaland/Norge er merkbart stigende. Skifte til ny guvernør tyder ikke på endringer i holdningen til
prosjektet fra administrasjonens side. Det er gjennomført flere møter og det er god dialog med ulike
næringsinstitusjoner i Murmansk.
Varafylkesordfører Terje Halleland deltok i oppstartsmøter for prosjektet i Arkhangelsk i april der
prosjektet ble presentert og diskutert med administrasjonen/oblastregjering og dumaen i
Arkhangelsk. Mottakelsen er positiv, men det gjenstår å forankre initiativet hos guvernør og
oblastregjering. Det er gjennomført møter og dialog med bedrifter og næringsnettverk i
Arkhangelsk.
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Prosjektet er fullfinansiert når det gjelder hovedprosjektet og Rogalands deltagelse, og det er full
politisk støtte til prosjektet. Den nordnorske finansieringen er ikke endelig avklart. Prosjektet
utvikler seg i henhold til plan, men på grunn av alle forankringsaktivitetene er ressursbruken i 1.
tertial høyere enn hva framdriften tilsier.

Brasil
Rio de Janeiro ble i desember 2011 etter initiativ fra Stavanger tatt opp som nytt medlem i WECP.
Basert på en strategi for å knytte Stavanger-regionen og Rio tettere sammen, inviterte ordfører i
Stavanger ordfører Eduardo Paes i Rio til Stavanger under ONS. I januar fikk vi svar om at dette
dessverre ikke var mulig, men ordfører i Stavanger ble invitert til Rio i juni 2012 under FNkonferansen Rio +20. Der har i første kvartal vært tett dialog for å klarlegge i hvilken grad et besøk
på dette tidspunkt faktisk vil være gjennomførbart og hensiktsmessig. Konklusjonen er at det kan
være vanskelig å få møte Rio sin ordfører på dette hektiske tidspunktet for byen og et besøk fra
ordfører i Stavanger vil derfor sannsynligvis først være hensiktsmessig og mulig i 2013.
Regionens Rio-representant Erik Hannisdal har i første kvartal deltatt aktivt i planlegging av
delegasjonsreisen som Greater Stavanger skal organisere til Brasil i september 2012 (13. 21.september). Målgruppen for delegasjonsreisen er først og fremst små og mellomstore bedrifter
som er underleverandører til store bedrifter i Nordsjøen som også er etablert i Brasil.
Delegasjonsreisen i september planlegges nå sammen med Business Region Bergen og vil derved i
tillegg til besøk i Rio og Macae, som har en intensjonserklæring om næringssamarbeid med
Stavanger-regionen, også inkludere bedriftsbesøk i Vittoria, Espirito Santo for de som ønsker det.
Delegasjonsreisen finner sted samtidig med at den store konferansen og utstillingen Rio Oil & gas
avholdes, slik at besøk på messen også er en del av delegasjonsprogrammet.

Kina
Greater Stavanger er i ferd med å etablere et partnerskap med Rogaland fylkeskommune,
Næringsforeningen i Stavanger-regionen, UiS og Ipark som skal arbeide sammen for å sikre
regionens relasjoner til Kina. Samarbeidsbyen Ningbo blir etter alt å dømme sentral som
utgangspunkt for videre relasjonsbygging. Greater Stavanger samarbeider også tett med det nye Jiao
Xie-senteret for kinesisk språk og kultur som nylig ble etablert i Stavanger. Det er en målsetning at
en liten delegasjon fra partnerskapet besøker Ningbo i løpet av året. Viktige hensikter er å besøke
den nye nordiske inkubatoren i Nordic Industrial Park som trolig vil være etablert i løpet av høsten,
identifisere konkrete samarbeidspartnere og kartlegge i hvilken grad det vanskelige diplomatiske
klimaet fra Kina overfor Norge kan påvirke vårt regionale samarbeid.
Videre arbeides det sammen med Stavanger kommune og Misjonshøgskolen for å kartlegge
potensialet i et ønske om samarbeid fra byen Yiyang. Med bakgrunn i et omfattende og viktig
arkivmateriale som Misjonsselskapet utarbeidet mens det hadde virksomhet i Yiyang før
revolusjonen, kan det være grunnlag for et viktig kulturelt og vitenskapelig utvekslingsarbeid.
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Verdens Energibyer-partneren Daqing har for øvrig ønske om å besøke vår region og Stavanger by.
Invitasjon vil bli utarbeidet sammen med Stavanger kommune.

Europakontoret
Greater Stavanger er sekretariat for Stavanger-regionens Europakontor (SrE). I første tertial av
2012, har Europakontoret gjennomført en brukerundersøkelse blant partnerne i Europekontoret.
Hensikten var å kartlegge partnernes forventninger til Europakontoret for kommende periode
(2012-2016). Det er lyst ut stilling som leder for kontoret i Brussel og et ansettelsesutvalg ledet av
Jan Soppeland har gjennomført intervjuer. En kandidat har fått tilbud om stillingen. Partnerskapet
endres ved inngangen til kommende periode fra å være et prosjekt til å bli en forening, og
sekretariatet har gjennomført flere møter med potensielle nye partnere.
Arbeidsgruppen har i samarbeid med sekretariatet jobbet frem et utkast til strategi for SrE 20132020. Strategiprosessen vil strekke seg ut året, slik at ny leder for kontoret i Brussel får sette sitt
preg på strategien, men utkastet legges frem for styringsgruppen i mai. Det har vært avholdt to
arbeidsgruppemøter i første tertial.
SrE endrer organisasjonsform fra oppstart av kommende periode 1. juli. Prosjektet går da over til å
drives som forening. Vedtekter for foreningen er vedtatt av styringsgruppen og det er gjennomført
stiftelsesmøte for foreningen Stavanger-regionens Europakontor. Det er en rekke formaliteter
knyttet til både etablering av organisasjonsform og ansettelse, som sekretariatet har ivaretatt.
Greater Stavanger har brukt tid utover det normale på endringer og ansettelsesprosess i
Europakontoret, noe som også har involvert administrerende direktør i stor grad.

UK/Aberdeen
Stavanger og Aberdeen har gjennom en årrekke vært vennskapsbyer og begge er i tillegg
medlemmer i verdens energibyer. I mars tilrettela Greater Stavanger for det som skulle bli ordfører
Christine Sagen Helgø sitt første besøk i Aberdeen. Målsettingene med besøket var å delta på
lansering av Ernst & Young sin analyse av oljeservice-næringen, der utviklingstrekk ved norsk og
britisk sektor blir sammenlignet.
I tillegg til å legge til rette for at ordfører skulle treffe strategisk viktige selskap under lanseringen,
ble det også avholdt møte med NBCC (Norwegian British Chamber of Commerce). Torsdag
15.mars var avsatt til møter med Aberdeen by og Lord Provost Peter Stephen. Her ble det gitt en
presentasjon av satstingsområder for Aberdeen by innenfor energisektoren. Christine Sagen Helgø
ble dessverre forhindret fra å delta og det var varaordfører Bjørg Tysdal Moe som ledet besøket.
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Tradisjonen tro har Stavanger sendt juletre til Aberdeen i mange år. Under oppholdet i mars startet
man en diskusjon for å forsøke å flytte tenning av juletregranen i Aberdeen til et nytt tidspunkt, som
ikke sammenfaller med tenningen i Stavanger. Dersom man flytter tidspunkt fra første søndag i
advent til midt-uke vil ordfører kunne delta. Dette vil kunne gi bedre markedsføring av Stavangerregionen samtidig som vi vil kunne knytte arrangementet til et opplegg for dialog med
næringsliv/bedrifter som har interesser i både Aberdeen og Stavanger-regionen. Endelig utfall av
forslaget er enda ikke klart, men aktuell dato som det jobbes med å få til er onsdag 28. november
Etter modell av de lokale representasjonskontorene regionen har i Houston og Rio, inngikk Greater
Stavanger i januar avtale med Sigrid Tellefsen for å være Greater Stavanger sin lokale representant i
Aberdeen. Oppgavene er å informere om utviklingen i viktige bransjer, lokal politiske forhold og å
gi støtte til planlegging av delegasjonsreiser til Aberdeen.
I forbindelse med lanseringen av Ernst & Young sin britiske oljeservicestudie (gjennomført etter
samme mal som den norske), ble Greater Stavanger bedt om å stille i panelet under fremleggingen
av rapporten i Aberdeen, for å kommentere de britiske resultatene og trendene opp mot de norske.
Greater Stavanger vil bli knyttet tett til Scottish Development International (Skottlands motstykke
til Innovasjon Norge) i løpet av året. Organisasjonen har hittil hatt sin Skandinavia-representant i
København, men vil nå avvikle og engasjere en medarbeider i Stavanger. Greater Stavanger vil i
2012 leie ut en kontorplass til Scottish Development International. En person vil være på plass
antakelig innen utgangen av august 2012. Vi ser på våre virksomheter som svært komplementære,
og tror denne ordningen også vil tjene vår region på en god måte.

Vertskapskontoret
Prosjektet Vertskapskontoret går inn i sitt tredje driftsår etter pilotstarten i 2009.
Årsrapport og regnskap for 2011 ble behandlet og godkjent i styringsgruppen for prosjektet den 18.
april 2012. Omsetningen i 2011 var om lag 780 000 og resultatregnskapet viste et overskudd på noe
over 20 000.
For 2012 var det lagt til grunn om lag 50 % finansiering med RUP-midler fra Innovasjon Norge og
Rogaland fylkeskommune. I møtet i styringsgruppen ble det avklart at det kun blir bevilget 150 000
fra dette fellesskapet, mot omsøkt 480 000. Styringsgruppen vedtok at Vertskapskontoret må
tilpasse seg et omsetningsnivå som er på nivå med 2011. Ved utgangen av 1. tertial er det grunn til å
anta at finansiering av en omsetning på 700 000 i 2012 kan bli sikret.
I løpet av første tertial har Vertskapskontoret hatt ansvaret
for planlegging og gjennomføring av tre delegasjonsprogram, hvorav ett program var relativt
omfattende (Scottish Development International). I tillegg har kontoret bidratt med assistanse og
foredrag i fem program i samarbeid med eksterne arrangører. Dette er noe lavere aktivitet enn i
samme periode i fjor. Første tertial er imidlertid en lavaktivitetsperiode, og det er allerede
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planlegging i gang for ni besøk i løpet av andre tertial. Oversikten nedenfor viser fordelingen av
aktivitetene i 1. tertial. Tallene i parentes viser tilsvarende tall for 2011.

Periode
1 tert. 2012

Antall
gjennomførte
Besøksprogram
8
(9)

Antall
besøkende
48 (108)

Fra
Norge
3 (18)

Fra EU- Fra øvrig
land
verden
30 (50)

15 (40)

Den skotske delegasjonen er fakturert for deler av arbeidet Vertskapskontoret utførte, og
kostnadsmessig ligger prosjektet under revidert budsjett.
Styringsgruppen drøftet alternative framtidige finansieringsordninger for Vertskapskontoret. Det er
enighet om at tiltaket bidrar til en næringsrettet nettverksutvikling og gir en god profileringsverdi
for regionen. Det er ingen andre organisasjoner som har tilsvarende tilbud. Vertskapskontoret bør
derfor videreføres som en fast driftsoppgave. Dette innebærer at en må finne andre finansieringsløsninger, da midler som er øremerket for igangsettingstiltak ikke vil være tilgjengelige etter 2012.
Greater Stavanger ble anmodet om å utrede alternative driftsmodeller for permanent drift av
vertskapskontoret.

SAMFUNNSPÅVIRKNING
Ressursgruppen for samfunnsutvikling
Gruppen har avholdt ett møte i første tertial. Det er planlagt fire møter i år, ett i hvert kvartal. Vi har
gjort en del endringer i sammensetningen av gruppen. Nå deltar følgende personer: Fride
Solbakken, Terje Handeland, Anna Aabø, Brage Johansen, Bjørn Stangeland, John Peter Hernes,
Anne Selnes, Harald Minge, Jan Soppeland, Birger Haraldseid, Erling Brox og Geir Haug.
Ressursgruppen gir diskuterer sakene og gir råd om hvordan sakene kan tas videre både på et
praktisk plan og politisk, både lokalt og sentralt.
Følgende saker er til behandling: Forskningssentra for olje- og gassindustrien, Nasjonal
Transportplan, Datasenter på Rennesøy, Vagleiren, Forsvarets aktiviteter i regionen og
kompetansesenter for helikoptertjenesten.

Petroleumsnettverket
I forbindelse med arbeidet om Stortingsmelding 28 om olje- og gassvirksomheten organiserte vi en
gruppe bestående av 12 andre næringslivsorganisasjoner fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord
for å øke vår innflytelse. Det ble på politisk hold lagt merke til våre argumenter om at økt satsing på
olje- og gassindustrien vil gi positive ringvirkninger i hele landet, ikke bare i vår region. Vi har
fortsatt arbeidet og gitt innspill til Olje- og Energidepartementet om programmet for
konsekvensutreding for Barentshavet sør-øst. På denne måten får våre argumenter større betydning
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enn om vi sto alene. Vi vil derfor fortsette arbeidet med å gjøre dette nettverket sterkere. Dette er en
av flere måter der vår region på en støttende måte utøver vår rolle som olje-hovedstad.

MARKEDSFØRING & KOMMUNIKASJON
Stand på OTC 2012 i Houston
Under OTC 2012 hadde vi en felles-stand med ONS som var plassert i Innovasjon Norges felles
paviljong. Vårt hovedbudskap var denne gangen rekruttering til regionen. I år valgte vi å investerte i
helt ny stand. Vi ville med enkle midle formidle den regionale stemningen. Standen fungerte godt,
og vekket oppmerksomhet med sitt særnorske preg. I tillegg til hovedbudskapet, ønsket vi som før
også å formidle at vi er Norges energiregion, åpen - energisk og nyskapende, har korte avstander og
fantastisk natur.

Nytt markedsføringsmateriell
Vi er godt i gang med å planlegge et større løft når det gjelder markedsføringsmateriell. Det nye
materiellet skal være av en slik karakter at det promoterer regionen fra et næringslivsperspektiv.
Videre skal det ha avklarede rettighetsforhold knyttet til seg hvor Greater Stavanger er besittelse av
rettighetene. Dette fordi vi ønsker at materiellet kan brukes av alle som måtte ønske det og som har
hensikter som ikke bryter med Greater Stavanger sine. Rent praktisk vil det etableres en portal hvor
bedrifter, kommuner og andre kan laste ned bilder, filmer (eller deler av disse) og presentasjoner.
Disse skal de kunne bruke slik det passer de best.
Prosjektet vil igangsettes i løpet av høsten og ha en sentral plass i vårt arbeid for å promotere
regionen.

Internasjonal rekruttering
Regionen har et stort kompetansebehov innenfor ingeniørfagene. I samarbeid med NAV Eures og
Haugaland Vekst er Greater Stavanger i ferd med å utarbeide et opplegg for å hjelpe bedrifter i
regionen med internasjonal rekruttering. Opplegget går i korte trekk ut på å arrangere
informasjonsmøter om rekruttering fra spesifikke land som vi har tilgang til gjennom Euressystemet, hjelpe bedrifter med å delta på eller arrangere jobbmesser i de utvalgte landene og
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dessuten understøtte dette ytterligere ved å markedsføre regionen og det å bo og arbeide her på
messene.
Dersom opplegget bærer frukter, vil det være direkte overførbart til andre kompetansegrupper. En
slik gruppe kan for eksempel være sykepleiere.
Ved å samarbeide med Haugaland Vekst kan vi dra fordel av hverandres kompetanse og dessuten
dele på kostnadene.

Pressearbeid
I andre tertial har Greater Stavanger arbeidet med eksternt informasjonsarbeid for å fortelle om våre
aktiviteter og prosjekter. Det er utarbeidet en egen pressemappe for første tertial. Mappen
inneholder ca. 30 klipp fra aviser og magasiner. I tillegg har Greater Stavanger figurert på nettaviser
og i sosiale medier.
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Sak 14 – 2012 World Energy Cities Partnership (WECP)
1.

Hva saken gjelder

Styret for Greater Stavanger ba i forrige møte om en orientering om Stavangers deltakelse i
WECP; Verdens Energibyer.
2.

Organisasjonens historie

I 1993 tok Stavanger og Houston initiativet til å etablere en nettverksorganisasjon mellom
ledende energibyer i verden. På det tidspunktet hadde flere av de aktuelle byene begynt å
inngå samarbeids- eller vennskapsbyavtaler med fokus på næringsutvikling. Visjonen var å
etablere en organisasjon der en gikk fra en rekke bilaterale relasjoner mellom enkeltbyer, til et
nettverk som dannet grunnlag for multilaterale relasjoner mellom flere byer.
Som resultat av initiativet ble WECP formelt etablert i mai 1995 i Houston. Stavangers ordfører
ble valgt som organisasjonens første president. I perioden 1995-2000 ble sekretariatet lagt til
Stavanger kommune, ut fra prinsippet om at sekretariatet fulgte presidentfunksjonen. I dag
ivaretar Houston by sekretariatet på permanent basis.
WECP består i dag av 19 av verdens ledende energibyer:
Aberdeen, Skottland
Atyrau, Kazakhstan
Calgary, Canada
Dammam, Saudi Arabia
Daqing, Kina
Doha, Qatar
Dongying, Kina

3.

Halifax, Canada
Houston, USA
Luanda, Angola
Malabo, Equatorial Guinea
Perth, Australia
Port Harcourt, Nigeria
Rio de Janeiro, Brasil

San Fernando, Trinidad & Tobago
St John’s, Canada
Stavanger, Norge
Tomsk, Russland
Villahermosa, Mexico

Formål

Formålet med organisasjonen er å danne grunnlag for:
−
−
−
−
−

Internasjonal næringsutvikling
Erfaringsutveksling på politisk og administrativt plan
Internasjonal markedsføring av byene som etableringssted
Internasjonalisering av byenes eget næringsliv
Utvikle samarbeidsarenaer for Universitet og forskningsinstitusjoner
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−
−

Legge til rette for næringsdelegasjoner
Konferanser

Medlemskapet i WECP er et viktig tiltak for å styrke det internasjonale arbeidet i regionen.
Internasjonaliseringen skal, i henhold til Strategisk Næringsplan (2009-2020), bidra til å styrke
regionens attraktivitet for internasjonale bedrifter, videreutvikle internasjonale allianser,
fremme internasjonaliseringen av regionalt næringsliv og internasjonal samhandling for
utvalgte næringsklynger.
4.

Medlemskap

Vilkåret for WECP-medlemskap er at byen er hovedsete for landets nasjonale og internasjonale
olje- og gassindustri. Videre at landet er en olje- og gassproduserende nasjon. I
utgangspunktet skal det kun være en by fra hvert land.
Vilkåret for medlemskap er også at samarbeidet har politisk forankring og er etablert på
ordførernivå. I tillegg er det knyttet opp et administrativt nettverk mellom medlemsbyene.
Styret består av ordførerne i byene.
For Stavanger har det vært Greater Stavanger som har ivaretatt de administrative oppgavene.
5.

Økonomi

Medlemsavgiften er USD 10 000 for 2012. Deltakerne dekker egne reiseutgifter. Den by som
er vert for WECP årsmøtet dekke utgiftene til arrangementet. Stavanger kommune, som
formelt sett er medlem, dekker medlemsavgift og egne reiser.
Greater Stavanger, som ivaretar den administrative delen av WECP-samarbeidet, dekker
foruten egeninnsatsen også egne reiseutgifter.
6.

Møter

Formelt møtes organisasjonen kun én gang i året. Årsmøtene avholdes på rundgang i de
respektive medlemsbyene. Neste møte skal være i St. John’s i Canada i oktober 2012.
I tillegg er det faste arbeidsmøter i Houston under den årlige oljemessen OTC. Her er også
WECP vertskap for en større mottakelse der WECP og de enkelte byene blir presentert overfor
næringslivet.
Hovedaktivitetene er likevel knyttet til direkte kontakter og prosjekt mellom de enkelte
medlemmene i løpet av året.
7.

Lokal WECP refransegruppe

For å følge opp Stavanger-regionens WECP-engasjementet ble det i 2011 opprettet en lokal
referansegruppe med følgende representasjon:
−
−
−
−
−

Ordføreren i Stavanger kommune, leder
Forskningsdirektøren SUS
Rektor UiS
Adm dir ONS
Adm dir IRIS
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−

Adm dir Greater Stavanger

Greater Stavanger er referansegruppens sekretariat.
8.

Prosjekt

WECP er i utgangspunktet en nettverks- og ikke en prosjektorganisasjon. WECP har gjennom
tidene likevel gjennomført en rekke konferanser med tema som internasjonale skoler,
samfunnssikkerhet, næringspolitikk mv.
I 2009 undertegnet ni av medlemsbyene ”Calgary Climate Accord” med gjensidige klima
politiske forpliktelser.
Stavanger tok i 2008 initiativet til ”WECP academic exchange program” med siktemål å øke
samarbeidet mellom universitet og akademiske institusjoner i WECP-byene. Universitet i
Stavanger har lederrollen i dette samarbeidet sammen med universitet i Aberdeen, Houston,
Perth og Calgary.
9.

Måloppnåelse

Selv om Stavanger kommune formelt står som medlem, er målgruppen hele Stavangerregionen. Stavanger har hatt en aktiv rolle i WECP fra starten i 1995, og har etablert og dratt
nytte av enkle og direkte kontakter til ledelsen i flere av byene i nettverket som det er naturlig
å samarbeide med. Bedrifter og institusjoner i vår region har dratt nytte av det samme
kontaktnettet.
For Stavanger står samarbeidet med Houston og Aberdeen i en særstilling. Gjennom
nettverket er det etablert relasjoner og dialog mellom nøkkelpersoner, noe som har bidratt til å
danne grunnlag for ulike samarbeidsrelasjoner og utviklingsprosjekt.
Et viktig eksempel som kan nevnes, er samarbeidet mellom SUS og verdens største
kreftforskningsinstitutt MD Andersson i Houston. MD Andersson valgte nå i mai for første gang
å legge et styremøte utenfor USA. Møtet fant sted i Stavanger.
Et annet viktig eksempel for regionen er at både Houston og Aberdeen gjennom flere år har
kommet med store delegasjoner til ONS. Gjennom nettverket som WECP representerer har
Stavanger aktivt hatt mulighet til å markedsføre konferansen. Deltakelse av ordførere og
andre næringslivsdelegasjoner fra WECP-byene har vært et viktig resultat av dette arbeidet.
Både Houston og Aberdeen deltar nå også som utstillerbyer på festivaldelen av ONS.
WECP-nettverket har gitt grunnlag for enkel tilgang og tett dialog både med næringslivsorganisasjoner og bymyndighetene i blant annet Aberdeen. Dette samarbeidet er også sterkt
fundamentert på vennskapsbyforbindelser, men blir styrket gjennom WECP. Dette gir grunnlag
for erfaringsutveksling og kontakter også mer konkret knyttet til næringssektoren innenfor olje
og gass. Ernst & Young har gjennom flere år gjennomført årlige analyser av oljeservicenæringen i Norge. Greater Stavanger og varaordfører i Stavanger deltok da de i Aberdeen i
mars i år for første gang publiserte tilsvarende undersøkelse for britisk sektor.
Undersøkelsene kan danne grunnlag for komparative sammenligninger av utviklingstrekk
mellom land og WECP-byer.
WECP-Academic prosjektet har resultert i et nærmere og utvidet samarbeid mellom Robert
Gordon University, University of Houston og UiS.
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Ved en rekke anledninger har lokale bedrifter dratt nytte av WECP-nettverket, fordi dette har
gitt muligheter for en enklere vei til rette internasjonale kontakter.
Rio de Janeiro ble opptatt som medlem i 2011 etter initiativ fra Stavanger. Dette for å sikre
kontaktflaten til Rio og Brasil som er et av verdens mest interessante markeder for norsk
offshoreindustri. Gjennom WECP er det blant annet etablert samarbeid med Rio Negocios, som
er en tilsvarende organisasjon som Greater Stavanger. De ivaretar Rio bys administrative
funksjoner i WECP. Organisasjonen representerer muligheter for dialog både med politisk
ledelse og by-myndigheter i Rio, samt for kontakt med næringslivet. Kontakten kan være en
innfallsvinkel når regionen i høst, sammen med Bergen, arrangerer en næringslivsdelegasjon
til Rio og Brasil i forbindelse med messen Rio Oil & Gas. Rio Negocios har også signalisert at
de ønsker å komme til Stavanger i forbindelse med ONS.
10.

Konklusjon

Stavanger har siden starten aktivt benyttet seg av det potensialet som WECP-medlemskapet
representer. Hovedsiktemålet har hele tiden vært å sikre næringslivet og institusjoner i
Stavanger regionen gode internasjonale kontakter. Ikke minst har WECP-medlemskapet gitt
Stavanger mulighetene til å utvikle tosidige samarbeidsavtaler innen WECP-nettverket. Slik har
medlemskapet bidratt til å oppnå intensjonene for internasjonaliseringsarbeidet fastsatt i
Strategisk næringsplan.
Videre gir WECP-medlemskapet Stavanger internasjonal og markedsmessig status. Ikke minst
understrekes dette ved at en rekke byer søker medlemskap, men har ikke blitt akseptert fordi
de ikke fyller de strenge kravene som stilles av organisasjonen.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Trygve Brekke
Konsulent

May Endresen
Mulighetsutvikler
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Erling Brox
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Sak 15 – 2012 Strategisk næringsplan – status for arbeidet
1.

Bakgrunn for saken

Styret behandlet på møtet 29. februar sak om rullering av Strategisk næringsplan, og styrets
vedtak markerte den formelle oppstarten av arbeidet:
«Styret slutter seg til opplegget for rullering av Strategisk næringsplan for Stavangerregionen.»
Arbeidet ble deretter igangsatt langs de linjene som var skissert i saken, og etter de signalene
som framkom i styrets drøftinger.
2.

Innspill fra kommunene

Kommunene har fått oversendt en orientering om at planarbeidet er startet opp, der
planprogrammet inngikk. Kommunene fikk samtidig en åpen invitasjon til å oversende
eventuelle tidlige innspill om forhold som de ønsket at planarbeidet skal omfatte. Stavanger
kommune foretok på denne bakgrunn en formannskapsbehandling av planprogrammet, og vi
har fått oversendt dette vedtaket:
«Stavanger kommune slutter seg til opplegget for rullering av strategisk næringsplan
for neste planperiode. Stavanger formannskap vil påpeke viktigheten av å stimulere til
målrettet utvikling av matsatsingen som egen næringsklynge.»
3.

Samarbeid med Næringsforeningen

Greater Stavanger og Næringsforeningen er samstemte om at Næringsforeningen må trekkes
inn i planarbeidet. Dette vil skje både gjennom arbeidet med de enkelte delene av planen i
form av at representanter for foreningen inviteres inn i grupper, og at Næringsforeningens
åpne møter brukes som arena for presentasjon av premisser og forslag og diskusjon med
bransjeinteressenter.
4.

Ståstedsanalysen

Ståstedsanalysen i gjeldende næringsplan er robust og det meste gjelder fortsatt, selv etter de
senere års turbulente utvikling i internasjonal økonomi. Analysen bør likevel gjennomgås på
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nytt for å sikre at den er oppdatert, fange opp nye utviklingstrekk og sikre at sentrale
beslutningstakere er fortrolige med den.
Arbeidet med oppdatering er i gang. Eksisterende ståstedsanalyse er blitt gjennomgått i
samarbeid med konsulentfirmaet Ipax, og en har vurdert hvilke elementer som fortsatt gjelder
og hvilke som bør bli gjenstand for justering. Et utkast til oppdatert ståstedsanalyse vil bli
drøftet i ulike fora framover, bl.a. på Næringsforeningens møteplasser .
Det er viktig å kunne skape et mest mulig realistisk bilde av dagens situasjon og av hvilke
utfordringer en kan stå overfor i planperioden. I den anledning arbeides det med et mer
utfyllende bakgrunnsnotat. Relevant forskning eller utredninger som gir oppdatert informasjon
på de ulike områdene som berøres i ståstedsanalysen, blir viktig som bakteppe for analysen.
En oppdatert ståstedsanalyse skal være klar i løpet av tredje kvartal 2012, og vil bli framlagt
for styret.
5.

Arbeidet i gruppene

Som skissert i planprogrammet i forrige styresak, skulle det etableres temagrupper for
behandling av driverne livskvalitet, innovasjon og kompetanse. Videre skulle det etableres
arbeidsgrupper for strategiutvikling innen næringsklyngene energi og mat.
Livskvalitet
Dette omfatter målsettinger og strategier for bo- og levekår i Stavanger-regionen, dvs.
boligspørsmål, arbeidsmuligheter og muligheter for fritidsaktiviteter. Her vil også spørsmål
som inkludering kunne høre hjemme – for eksempel er det et paradoks at samtidig som at
Rogaland har svært lav arbeidsledighet, har vi et høyt antall unge på uføretrygd.
Arbeidsgruppen består av bl.a. næringsansvarlige fra kommunene, samt inviterte
representanter fra NAV, fylkeskommunen (kulturområdet), Stavanger Turistforening og
Næringsforeningen. Igangsettingen er blitt forsinket grunnet avklaring av hvorvidt også reiseliv
skal legges inn her.
Reiselivsnæringen omfattes nå av planarbeid på mange nivå. Næringsministeren har nylig lagt
fram sin nasjonale strategi for næringen, der det framgår at staten, bl.a. på anbefaling fra
NHO, vil ta i bruk insentiver for en ny organisasjonsstruktur med langt færre destinasjonsselskaper. Parallelt med dette har fylkeskommunen startet et arbeid med en strategisk
reiselivsplan for Rogaland. I løpet av våren starter også Region Stavanger med sitt
strategiarbeid. På denne bakgrunn finner vi at utfordringen i større grad er å fange opp disse
overordnete føringene og ta konklusjonene inn i planen, enn å arbeide fram egne målsettinger
og strategier for denne næringen.
Innovasjon
Kompetanse
Greater Stavangers sekretariat for disse områdene gjennomfører i første omgang et felles
gründermøte/-konferanse i samarbeid med Ipark, der formålet er å drøfte med målgruppen
hvilke strategier og tiltak som etterspørres utover det som allerede tilbys gjennom det
etablerte apparatet. Senere vil det bli etablert egne arbeidsgrupper for hvert av de to
områdene.
På kompetansefeltet er det særlig viktig å følge opp den høyere utdanningen og forskingen. I
den sammenheng samarbeider UiS og Stavanger kommune om ’Melding om universitetsbyen
Stavanger’. Greater Stavanger er representert i styringsgruppen, og en tar sikte på å fange
opp problemstillinger og utfordringer som er relevante også for kompetansedelen av strategisk
næringsplan.
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Energinæringen
Etter nøyere vurdering vil det ikke bli etablert en egen gruppe på dette området. Grunnen er at
en allerede er i inngrep med de aktuelle miljøene i næringen, en gjennomfører omfattende
bedriftsbesøk der en kartellegger aktivitetsnivå framover osv. Gjennom Energistrategisk Forum
er det allerede etablert en god arena for å drøfte målsettinger og strategier for næringen. Her
er både offentlige og private interesser representert.
Matnæringen
I arbeidet med matnæringen er en inne i en god prosess. Det er etablert en bredt sammensatt
arbeidsgruppe med representanter for produsentmiljøene, foredlingsledd, Måltidets Hus, UiS,
NCE Culinology, Samarbeidsrådet for landbruket, Blue Planet og kommunene i tillegg til
direktøren for Greater Stavanger. Gruppen ledes av fylkeskommunens næringssjef. Det er
avholdt to møter i arbeidsgruppen, og det planlegges et strategiseminar med bred
representasjon fra ulike deler av verdikjeden i matnæringen i august.
Gruppen arbeider ut fra følgende arbeidsplan:
−
−
−
−
−

6.

Oppdatere eksisterende SWOT-analyse. I denne gjennomgangen vil matklyngen bli
analysert og vurdert mht. videre strategisk satsing og de overordnede målsettingene.
Kartlegge hovedutfordringene og mulighetene for den videre utviklingen av matklyngen i
Rogaland, med fokus på særlige utfordringer innen det volumbaserte landbruket,
matspesialiteter, måltidsnæringene, havbruk/fiskeri, næringsmiddelindustrien.
Vurdere om målsettinger, prioriteringer og ressursinnsats overfor matnæringen skal
justeres og eventuelt foreslå justerte hovedmål, strategiske satsinger og prioriteringer.
Identifisere områdene for størst verdiskapingspotensial, og foreslå tiltak som stimulerer til
vekst innenfor de identifiserte områdene med vekstpotensial.
Skissere og drøfte tydeligere rolleavklaringer mellom ulike deler av virkemiddelapparat og
utviklingsaktører med matklyngen som fokusområde. Dette gjelder for eksempel
matsatsing i Innovasjon Norge, VRI, Fylkesmannens landbruksavdeling, Måltidets Hus, NCE
Culinology og Greater Stavanger.
Videre prosess

Den mest umiddelbare utfordringen er å få initiert og fokusert arbeidet i gruppene på en god
måte, med unntak av gruppen for matnæringen som er kommet godt i gang. Det er prosessen
i de ulike arbeidsgruppene som i stor grad vil avgjøre hvor fortrolig våre samarbeidspartnere
vil være med det endelige plandokumentet. De fleste avklaringer en har ventet på foreligger
imidlertid nå.
I arbeidet med planen har det framkommet store forventninger til involvering og planprosess,
og målsettingen om en enkel rullering er derfor under press. Direktøren har likevel tro på at
det skal la seg gjøre å framlegge et planforslag til styremøtet 5. desember.
Når styret har godkjent at et planforslag sendes ut til behandling, foreslår direktøren at en
følger modellen fra forrige planbehandling. For å sikre en håndterbar prosess der mange
kommuner skal behandle planen, trykte Greater Stavanger opp plandokumentet og lagde
samtidig et forslag til felles saksframstilling som munnet ut i et trepunktsvedtak.
Kommunene ble bedt om 1) å slutte seg til planutkastets visjoner, hovedmål og strategier, 2)
å angi om de ønsker enkelte punkter i planen brakt inn for vurdering ved neste rullering og 3)
å gi innspill til Greater Stavangers handlingsplan for kommende år.

39

sak 15 strategisk næringsplan

Sak 15 – 2012 Strategisk næringsplan – status for
arbeidet

Det en oppnådde med en slik tredeling var enhetlig planbehandling hos alle partnerne, der alle
kommunene sluttet seg til bærebjelkene i planen, samtidig som at det var rom for å gi uttrykk
for eventuelle særstandpunkt. Mer kortsiktige, konkrete ønsker fra partnerne ble styrt inn mot
handlingsplanarbeidet. Dette viste seg hensiktsmessig, og direktøren anbefaler samme
behandlingsprosess denne gang.
Når planen er behandlet hos partnerne (kommunene og fylkeskommunen) samt hos eksterne
samarbeidsparter som NHO, Næringsforeningen og andre, vil direktøren oppsummere
merknadene i en avsluttende styresak, der styret bes om å endelig godkjenne forslaget til
strategisk næringsplan.

Forslag til vedtak:
Styret tar redegjørelsen til orientering, og slutter seg til forslaget om behandlingsprosess.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler
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Sak 16 - 2012 Konjunkturbarometeret
1.

Arbeidet med Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret for Rogaland har vært utgitt siden 2003 i et samarbeid mellom Greater
Stavanger, NHO Rogaland, LO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, NAV Rogaland, Innovasjon
Norge-Rogaland og SpareBank1 SR-Bank. Konjunkturbarometeret gis ut tre ganger per år, og
arbeidet ledes av en styringsgruppe med representanter fra de nevnte aktørene. Greater
Stavanger leder styringsgruppen.
Hensikten med Konjunkturbarometeret er å overvåke utviklingen i næringsliv og offentlig
virksomhet i Rogaland med fokus på aktivitetsnivå, arbeidsmarked, sysselsetting og
økonomiske resultater. På denne måten ønsker vi at Konjunkturbarometeret skal bidra til å
øke den generelle kunnskapen om næringsliv og arbeidsmarked blant beslutningstakere i
privat og offentlig sektor. Det er også en målsetting at barometeret skal bidra til en felles
forståelse av muligheter og utfordringer i næringsliv og arbeidsmarked i Rogaland. Videre er
det en målsetting at Konjunkturbarometeret skal kunne benyttes til å gi innspill og
situasjonsbeskrivelse overfor sentrale myndigheter.
Konjunkturbarometeret ble i sin tid utviklet på grunnlag av NHO sin faste bedriftsundersøkelse
ved årsskiftet (Solamøtet), NAV sin faste nasjonale undersøkelse om våren og SR-Bank sin
utgivelse av Konjunkturbarometeret om høsten. Dette utgangspunktet gjør at det fortsatt er
NHO som har et hovedansvar for utgivelse og arrangement i forbindelse med vinterutgaven,
NAV for vårutgaven og SR-Bank for høstutgaven.
I perioden 2003 – 2009 har utviklingen av Konjunkturbarometeret, gjennomføringen av
analysene og utarbeidelsen av innholdet skjedd i samarbeid med Asplan Viak. For perioden
2010 – 2014 er det inngått kontrakt med Ipax for levering av denne tjenesten. Ipax
gjennomfører oppdraget i samarbeid med Ole Berrefjord og Morten Helliesen.
I 2010 ble styret forelagt en sak hvor det ble foreslått å videreutvikle Konjunkturbarometeret
med sikte på å gjøre det enda mer tilgjengelig for beslutningstakere i privat og offentlig sektor,
og å legge til rette for mer bruk og gjenbruk av innsamlede data. Administrasjonen ville gjerne
vurdere muligheten for å utvikle et nettsted hvor det kan hentes ut mer spesifikke data og
tidsserier enn det som presenteres i papirutgaven. Administrasjonen mente det ville være
hensiktsmessig at en slik nettside ble utviklet som et felleseie mellom aktørene som
samarbeider om utgivelsen. Styret sluttet seg til at det arbeides videre med å videreutvikle
Konjunkturbarometeret langs de linjer som ble trukket opp.
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Styringsgruppen for Konjunkturbarometeret har etter vurdering av ulike alternativer kommet
fram til et opplegg for et nytt nettsted som vurderes som økonomisk forsvarlig. Dette går i
korte trekk ut på at det utvikles en nettsted hvor det kan legges ut nyheter i forbindelse med
lanseringen av barometeret og hvor data fra tidligere utgivelser kan hentes fram og
sammenstilles på ulike måter. Kostnadene for å utvikle nettstedet vil ligge i størrelsesorden
200.000 – 300.000 kroner. Styringsgruppen har det reelle redaktøransvaret for innholdet, men
Greater Stavanger har påtatt seg publisistisk ansvar og ansvaret for teknisk drift av nettstedet.
Det er planlagt å lansere den nye nettsiden i januar 2013.
Mange har i lengre tid hatt en oppfatning av at to utgivelser av Konjunkturbarometeret per år
vil være en passende frekvens og at tre utgivelser som i dag er en for mye. Tidligere har
tradisjoner og bindingene mellom aktører og utgivelser gjort det vanskelig å foreta en slik
reduksjon. Dette spørsmålet er imidlertid også tatt opp nå, og en er blitt enige om å redusere
antall utgivelser fra tre til to fra og med 2013.
2.

Oppsummering av maiutgaven 2012

Bedriftsundersøkelsen som ligger til grunn for Konjunkturbarometeret viser at et flertall av
bedriftene venter vekst i omsetning, ansatte, lønnsomhet og investeringer i 2012
sammenlignet med 2011. Samlet sett venter bedriftene en vekst i sysselsettingen på 2,6
prosent, tilsvarende ca. 6.000 nye arbeidsplasser i Rogaland.
Barometeret viser også at den såkalte tosporsøkonomien i stadig større grad gjør seg
gjeldende også i Rogaland. Det vil si at veksten fortsetter i den oljerelaterte delen av
næringslivet, mens øvrige eksportbedrifter sliter.
Deler av media har i sin omtale av resultatene gjort et poeng av at andelen bedrifter som
venter vekst ikke er like stor fra 2011 til 2012 som fra 2010 til 2011. Som kjent hadde store
deler av næringslivet en svært positiv utvikling i 2011 etter at finanskrisen hadde lagt en
demper på aktiviteten i 2009 og 2010. Etter vår oppfatning er hovedpoenget i resultatene at et
flertall av bedriftene venter at det skal gå enda bedre i 2012 enn i 2011. At flertallet som
ventet vekst etter finanskriseårene 2009 og 2010 var større, er etter vår oppfatning et
underordnet poeng.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Ola Saua Førland
Mulighetsutvikler
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Sak 17 – 2012 Stavanger-regionens Europakontor – status
for reorganisering
Styret er holdt løpende orientert om arbeidet knyttet til ny organisering og ansettelse av ny
leder for kontoret i Brussel, senest i sak nr. 10 – 2012.
Som styret er kjent med, ble forening valgt som driftsmodell for Stavanger-regionens
Europakontor (SrE). Stiftelsesmøte for den nye foreningen ble gjennomført 17. april 2012, og
formalia knyttet til etablering av foreningen er i prosess. De offentlige partnerne er
medlemmer i den nye foreningen og sammen med øvrige partnere, inngår de fireårige avtaler
om kjøp av service fra SrE. Styret i foreningen består av medlemmene, mens de øvrige
partnerne vil ha forslags- og talerett.
Stavanger-regionens Europakontor inngår forpliktende avtaler med partnere for
fireårsperioder, og kommende periode starter 1. juli 2012. Ved overgangen til ny periode trer
ONS ut av partnerskapet. Karmøy kommune meddelte noe sent og uventet den 17. april at de
ønsker å tre ut av samarbeidet, på tross av stor grad av opplevd nytte. Nye partnere som trer
inn, er Bokn og Utsira kommune, samt Tysvær som ber partnerskapet om å få tre inn fra
2013. Disse tre kommunene organiserer sitt medlemskap i SrE gjennom Haugaland Vekst,
tilsvarende Greater Stavangers medlemskap i SrE. I tillegg er sekretariatet i dialog om kjøp av
serviceavtale fra SrE med noen næringslivsaktører.
Det er siden sist styremøte i Greater Stavanger gjennomført en ansettelsesprosess for ny leder
ved kontoret i Brussel. Søknadsfristen var den 15. mars. Mange av de som leverte søknader
var kvalifiserte for stillingen. Ansettelsesutvalget, bestående av administrerende direktør i
Greater Stavanger, seniorrådgiver Anna-Marie Antonius fra Stavanger kommune og direktør
ved EU-fagenheten ved UiS/HSH/IRIS/SUS/Polytech Troels Jacobsen, valgte å gjøre korte
førstegangsintervjuer med åtte kandidater. To av disse gikk så videre til andregangsintervju.
Styret i foreningen Stavanger-regionens Europakontor fikk en skriftlig presentasjon av begge
kandidatene med administrerende direktørs innstilling, og gikk enstemmig inn for innstillingen.
Kandidat 1 fikk deretter tilbud om stillingen og har signert kontrakt med Stavanger-regionens
Europakontor og tiltrer 1. september 2012. En av disse kandidatene har nå signert kontrakt.
Administrerende direktør i Greater Stavanger vil muntlig redegjøre for ansettelsen i møtet,
dersom styret ønsker det.
29. mai gjennomføres siste møte i den politiske styringsgruppen og det første møtet i styret
for foreningen Stavanger-regionens Europakontor.

www.greaterstavanger.com

43

Sak 17 – 2012 Stavanger-regionens Europakontor –
status for reorganisering

Forslag til vedtak:
Styret tar saken om organisasjonsmodell og ansettelse i Stavanger-regionens Europakontor til
orientering.

Jan Soppeland
Administrerende direktør

Tone Grindland Gustafsson
Mulighetsutvikler - Europa
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Sak 18 – 2012 Rapport fra OTC 2012
1. Sakens innhold
Den tradisjonsrike delegasjonsreisen til OTC i Houston ble gjennomført med godt resultat. OTC
er verdens største oljemesse. Messen har hovedfokus på teknologi. Årets delegasjon var den
22 i rekken.
2. Målsetning
Delegasjonsreisen er en svært god nettverksarena, ikke bare for å knytte internasjonale
kontakter, men også for å etablere eller å friske opp kontakten med den regionale
energiklyngen. Av de som reiste som delegater i år, oppgir de fleste at nettverksbygging var
hovedformål med reisen. Delegasjonsreisen til OTC har etter hvert fått et solid renommé som
nettverksarena.
I tillegg til å videreføre den etablerte arenaen på en best mulig måte, var det Greater
Stavanger sin målsetning å modernisere logistikk og administrasjon. I tillegg skulle HMS
vektlegges.
3. Delegasjonen
Delegasjonen ble ledet av Greater Stavangers styreleder Christine Sagen Helgø og bestod av
hele 198 delegater fra mer enn 70 bedrifter og institusjoner. I tillegg til Stavanger-ordføreren
deltok også ordførerne Stanley Wirak fra Sandnes, Ole Ueland fra Sola og Bjørn Kahrs fra
Randaberg. Ytterligere politikere og byråkrater ga delegasjonen stor offisiell tyngde.
Delegatene fordelte seg slik: 19 % fra offentlig sektor, 6 % fra akademia og 76 % fra
næringslivet. Av delegatene fra næringslivet var 39 % fra industrien, 34 % fra finans og 27 %
fra annen virksomhet. Delegasjonen spente over flere regioner, da en delegasjon fra Sørlandet
og enkelte delegater fra andre land valgte å reise med oss.
4. Programmet
Programmet inneholdt tradisjonsbærere som: velkomstmiddag for hele delegasjonen, besøk i
Sjømannskirken og til generalkonsulen. Nytt på programmet i år var Statoil sin mottagelse på
Compass Stadium. Det nye innslaget ble godt mottatt av delegatene.

www.greaterstavanger.com
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Årets frokostseminar ble avholdt med rundt 200 deltakere. Styreleder ønsket velkommen for
så å overlate ordet til Jan Soppeland som ledet møtet. Etter innledende innlegg fra
generalkonsul Jostein Mykletun og USA sin ambassadør til Norge, Barry White, var det det
sterkt voksende markedet i Nord Amerika og Brasil og mulighetene for regionens bedrifter til å
eksportere teknologi dit som sto i sentrum. Frokostseminaret faller fortsatt godt i smak.
Årets bedriftsbesøk gikk til Halliburton. Besøket falt godt i smak blant delegatene, men enkelte
delegater fra konkurrenter av selskapet reagerte negativt på at Halliburton ikke lot dem delta.
Heldigvis var det i år mulighet for deltakelse på bedriftsbesøk til Mohn og Siemens i samarbeid
med Business Region Bergen. Få av våre delegater deltok på disse, men de som deltok var
godt fornøyd.
5. WECP
Det ble gjennomført arbeidsmøte og styremøte i Houston under OTC. Ordføreren i Stavanger
og tre representanter fra Greater Stavanger deltok i styremøtet.
Som grunnlag for erfarings- og kunnskapsutveksling mellom byene i nettverket presenterte
leder av Houston Teknologi senter, Walter Ulrich, deres modell og erfaringer med senteret som
en inkubator og tilrettelegger for nye næringslivstiltak innenfor energisektoren i Houston.
Videre ble det på styremøte etter forslag fra Houston, vedtatt å invitere Bogota, Columbia inn
som observatør på årsmøte i høst med tanke på opptak som ordinært medlem. Årsmøtet vil
finne sted i St. John’s, Canada fra 23. til 25. oktober.
6. HMS
I år ble HMS særskilt vektlagt. I samarbeid med PSS (Personal Service Sikkerhet) ble det
utarbeidet en strategi for håndtering av situasjoner som kunne oppstå under reisen. En ROSanalyse ga oversikt over mulige typer hendelser som kunne oppstå og hvordan disse skulle
håndteres. Deltakerne fikk utlevert et kort med viktig kontaktinformasjon som de skulle alltid
ha med seg.
7. Stand på OTC 2012
Under OTC 2012 hadde vi felles stand med ONS. Denne var plassert i Innovasjon Norges
paviljong. Vårt hovedbudskap var denne gangen rekruttering til regionen. For å underbygge
denne målsetningen, valgte vi og investerte i helt ny stand. Vi ville med enkle midle formidle
den regionale stemningen. Standen fungerte godt, og vekket oppmerksomhet med sitt
særnorske preg. I tillegg til hovedbudskapet, ønsket vi som før også å formidle at vi er Norges
energiregion, åpen - energisk og nyskapende, har korte avstander og fantastisk natur.
8. Økonomi
Prosjektet inngår i Greater Stavanger sin handlingsplan for 2012. Brutto budsjettramme er
NOK 615 000,-. Forventet inntekt er NOK 630 000,- (hvorav 50 000,- i sponsormidler). Endelig
regnskap vil foreligge senere, men prosjektet anses gjennomført innenfor budsjettrammen.
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9. Måloppnåelse/konklusjon
Tilbakemeldingene fra delegatene viste at disse var gjennomgående svært fornøyd. Et solid
flertall av delegatene mente at informasjon før, under og etter delegasjonsreisen hadde vært
god. Noen få opplevde problemer med det SMS-baserte varslingssystemet, men de aller fleste
opplevde det som svært nyttig.
Programmets faglige og sosiale innhold fikk gjennomgående gode tilbakemeldinger. Best kom
SR-Bank sin middag på Fogo de Chao og Statoil sin mottagelse på Compass Stadium ut, men
alle arrangementene får i gjennomsnitt terningkast fem av delegatene.
Delegatene fikk nye kontakter, i snitt 10 nasjonale og 6 internasjonale kontakter som de vil
følge opp etter hjemkomst. Hele 50 % av delegatene kunne melde om at reisen ledet til
konkrete kontrakter eller avtaler.
Moderniseringen av logistikk og administrasjon av reisen ga resultater. Det gikk med mindre
tid enn foregående år på forberedelser. Ved å la HRG håndtere nesten alt som normalt
håndteres av turoperatører, kunne vi konsentrere oss om det innholdsmessige ved reisen.
Dette ga et større mangfold enn før og også kapasitet til å håndtere uventede hendelser.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
Jan Soppeland
Adm. dir.

Felix Laate
Kommunikasjonsansvarlig
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Sak 19 – 2012 Årskonferansen 2012
Årskonferansen avholdes i oktober på Sola Strand Hotel. Konferansen samler normalt over 100
beslutningstakere fra næringsliv, offentlig sektor og akademia for å diskutere viktige
utviklingstrekk i regionen. Konferansen skiller seg fra mange andre konferanser, ved at en
satser på regionens egne nøkkelpersoner som innledere til diskusjon. Til konferansen
utarbeides det også nye rapporter, som beskriver og analyserer utviklingen i Stavangerregionen.
Arbeidstittel for årets konferanse er Innovasjon og samarbeid – forutsetninger for Stavangerregionens videre utvikling.
Denne overskriften skulle passe godt i forhold til strategisk næringsplan, som nå skal rulleres
og der nyskaping og regionalt samarbeid er to underliggende og bærende temaer.
Årskonferansen må derfor profileres som en viktig møteplass for å diskutere og komme med
innspill til revisjonen av strategisk næringsplan.
Til konferansen vil det bli utarbeidet en ny rapport som viser utvikling og regional fordeling av
arbeidsplasser, boliger og kommunikasjonssystemer. Motorene for regionens videre utvikling
vil bli analysert og presentert, og vi planlegger en diskusjon om hvordan vi kan få til både
vekst og en balansert utvikling for regionen sett under ett.
Dette blir den fjerde årskonferansen, og den avholdes som normalt i begynnelsen av oktober.
Samtidig registrerer vi at Næringsforeningen sammen med SpareBank1 SR-Bank nå legger sin
nye næringslivskonferanse til 27. september (Pulpit 2012). Det blir da enda viktigere at vi
utvikler vår nåværende profil, som er å ta opp viktige regionale temaer, bruke regionens egne
ressurspersoner og utarbeide og legge fram nytt materiale til konferansen.
På styremøtet vil det bli gitt en muntlig orientering om det konkrete programmet, så langt en
er kommet på dette tidspunktet.
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til at det avholdes en årskonferanse med det angitte tema, og at den inngår i
arbeidet med revisjon av strategisk næringsplan.
Jan Soppeland
Adm. dir.

www.greaterstavanger.com
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Sak 20 – 2012 Délice-nettverket – orientering og status
1.

Hva saken gjelder

Styret ble orientert om Greater Stavangers arbeid med matsatsingen i sak 10 – 2011, hvor
blant annet status for arbeidet med Délice-nettverket ble lagt frem.
2. Bakgrunn
Stavanger er medlem av matbynettverket Délice, som ble opprettet i 2007. Greater Stavanger
er sekretariat for Stavangers medlemskap og leder styringsgruppen som består av:
−
−
−
−
−
−
−

Stavanger kommune
Måltidets Hus
Gladmat
Universitetet i Stavanger
Rogaland fylkeskommune
Region Stavanger
Greater Stavanger

Rogaland fylkeskommune bidrar i finansieringen sammen med Greater Stavanger. Arbeidet
lokalt har fokus på å involvere regionen og matklyngen på bred basis. Følgende byer er med i
nettverket:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Lyon (president)
Barcelona (visepresident)
Birmingham
Brussel
Chicago (USA)
Gøteborg
Guangzhou (Kina)
Lausanne
Leipzig
Lima (Peru)
Madrid
Milano
Montreal (Canada)
Osaka (Japan)

www.greaterstavanger.com

49

Sak 20 – 2012 Délice-nettverket – orientering og
status

−
−
−
−

Rabat (Marokko)
Stavanger
St Louis, Missouri (USA)
Torino

3. Lokal forankring og internasjonal kontakt
Det er tre etablerte arbeidsgrupper i nettverket: Markedsføring (Barcelona), Utdanning
(Lausanne) og produkt (Stavanger).
Arbeidspakken Produkt ledes av Stavanger gjennom NCE Culinology og har fokus på lokale
produkter og fokus på produsentvirksomhet. For Stavanger er det viktig å løfte frem NCE
Culinology som en kompetanseklynge. På den andre siden muliggjør Délice-nettverket deler av
NCE Culinology sin internasjonale strategi.
Délice-nettverket er relativt ungt, men har like fullt hatt betydning for matsatsingen i
Stavanger-regionen. Det er en rekke tiltak som er gjennomført lokalt og i skjæringspunktet
lokalt/internasjonalt i regi av Délice-nettverket. Her er noen eksempler:
−
−

−
−

−
−
−
−

−

−

Seminaret Jakten på et felles matuttrykk - et møte med fokus på å finne et felles
matuttrykk for regionen, hvor rundt 50 bransjerepresentanter deltok.
I 2010 arbeidet styringsgruppen frem en kommunikasjonsstrategi med den hensikt å
formidle Délice-nettverket lokalt. Strategien ligger nå til justering hos styringsgruppen
og arbeidet anses sentralt for å høyne bevisstheten rundt Délice-nettverket lokalt.
Styringsgruppen er i seg selv et samhandlingsforum mellom strategiske noder i
matklyngen, som ellers ikke hadde hatt faste møtepunkt.
Mottagelse på NCE Culinology sin stand under Bocuse d’Or, hvor bl a Salma fikk gjøre
en produktpresentasjon for det internasjonale nettverket og hvor andre lokale aktører
ble involvert.
Kontakt med Göteborgs Restaurantforening for å vurdere en lignende organisasjonsmodell for Stavanger-regionens restauranter.
Internasjonalisering i NCE Culinology regi, gjennom ansvar for en av tre arbeidspakker i
Délice-nettverket: Produkt.
Det er utviklet en presentasjon av Délice-nettverket til bruk for aktører lokalt, med den
hensikt å gjøre Délice-nettverket kjent i regionen.
To kokker fra GI dro til Chicago for å delta på Culinary Crossroads 30/4-4/5 2012.
Invitasjonen om deltagelse gikk til de av Délice-byene som er fra land med NATOmedlemskap, da NATO Summit ble gjennomført i Chicago samme måned som Culinary
Crossroads. Kokkene fikk presentert Gastronomisk Institutt og etablerte nyttige
kontakter i flere Délice-byer, spesielt Birmingham.
Vertskap for AGM 2011, hvor mange lokale aktører ble involvert: Rygjabø videregående
skole, oppdrettsnæringen, Landsutstillingen for Norsk gardsost med produsenter,
Tango, UiS, offentlige myndigheter, Måltidets hus m.v.
Søknad om Leonardo da Vinci midler sammen med 6 andre Délice-byer til utveksling av
kokker.

Videre har flere lokale aktører har deltatt i de internasjonale møtene, hvor erfaringsutveksling,
nettverksbygging og faglig påfyll er i fokus. Noen eksempler:
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−
−
−
−
−
−
−
4.

GI-kokker (Skjelde, Pallesen, Ranti)
Måltidets hus / NCE Culinology / WACS 2014 (Haavik, Høiland, Andersen)
Gladmat (Netland Berge, Magnus)
Region Stavanger (Lærdal Skuland)
Universitetet i Stavanger (Engström, Hansen)
Stavanger kommune (Antonius)
Rogaland fylkeskommune (Hummervoll, Øvrebø, Leren)
Erfaringer og utbytte

For flere av deltagerne har møteplassene internasjonalt gitt grunnlag for videre kontakt med
aktører i de andre Délice-byene. Og det har hatt betydning for faglig utvikling og utforming av
eget lokalt arbeid:
Elisabeth Lærdal Skuland, tidligere reiselivsdirektør i Region Stavanger
«Utbyttet for meg som reiselivsdirektør knytter seg til inspirasjon, tips, og økt kompetanse.
Det er nyttig å se hvordan andre regioner i utlandet benytter mat i sin reiselivssatsing.
Stavanger-regionens utbytte kunne nok vært betydelig større enn jeg opplevde at det var i
min tid.
Jeg føler at vi fikk brukt nettverket til å samle næringen i regionen på en god måte, men
det kan igjen ha sine negative konsekvenser dersom det ikke fremkommer noen resultater
av prosjekter som igangsettes. Kanskje kunne utbyttet vært optimalisert med større bidrag
fra det offentlige til konkrete prosjekter i satsingen lokalt?
Styringsgruppen fungerer til en viss grad som møteplass for aktører som må samhandle i
regionen og det er nyttig. Det var nyttig på kjenne til den noe ulike tilnærmingen til
næringen Måltidets Hus og Region Stavanger hadde.»
Heidi Netland Berge, tidligere festivalsjef i Gladmat
Gladmat har i regi av Délice-nettverket deltatt i følgende aktiviteter:
Besøk fra Gøteborg under Gladmatfestivalen 2009, Lyon 2009, Leipzig 2009, Birmingham
2010, Riga 2010.
«Gladmat har vært representert i styringsgruppen for Stavanger-regionens deltakelse i
Délice-nettverket og Gladmats visjon passer godt med Délice-nettverkets arbeid: Gladmat
skal være den nasjonale og internasjonale arena hvor forbrukere og foredlere av mat
møtes.
Gladmat har hatt stor nytte av Délice-nettverket gjennom deltakelse på ulike møter og
arrangement hos noen av de andre byene.
På møtet i Leipzig med tema barn og mat, fikk vi både se og høre hva andre gjør på dette
området. Gladmat bidro med presentasjon av de aktivitetene vi har hatt rettet mot barn og
ungdom med kokkeskoler og egne restauranter på festivalen drevet av barna selv.
Presentasjonen med gode bilder fra aktivitetene ble godt mottatt og vekket stor interesse
blant de andre deltakerne. Jeg har helt klart inntrykk av at dette ga masse inspirasjon til
liknende aktiviteter hos de andre. Ett viktig arbeid å starte blant de små for å fange dem til
videre kokkelering.
I Birmingham var hovedfokus mat som destinasjonsmarkedsføring og møtet var lagt
sammen med Taste of Birmingham (matfestival). Selv om denne festivalen var mye mindre
enn Gladmat var det elementer her som ga inspirerende og var nyttige å ta med seg hjem.
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Vi holdt også en presentasjon (på sparket) fordi lederen syns Gladmat var så interessant i
seg selv.
Vi har opplevd en kjempestor interesse for Gladmat ved presentasjoner i Délice-nettverket,
ganske ofte vi hørte ”Wow” er dette virkelig midt i Stavanger by? Og alt handler om mat?
Dette har gjort at vi kanskje har blitt enda mer klar over hvor stor Gladmatfestivalen er,
også sett med internasjonale øyne, noe som igjen var en stor inspirasjon.
I og med at Gladmat har fått presentert seg for ett stort internasjonalt nettverk skapes det
kjennskap, vi har fått internasjonal oppmerksomhet vi ellers ikke ville fått. Med tanke på
Gladmats visjon er dette helt klart nyttig.
Det kan også nevnes at på grunn av presentasjoner i nettverket, ble undertegnede invitert
som foredragsholder på en HoReCakonferanse i Riga for å vise til hva ett slikt arrangement
kan gjøre for en by, spesielt med tanke på ringvirkninger for Hotell og restaurantbransjen.»
Jørn Snorre Andersen, prosjektleder for WACS 2014 / Måltidets Hus
«Nettverket egner seg svært bra til å få tilgang til verdenstoppen av kokker. Délice-byene
er arrangører av flere av de beste samlingspunktene for kokker og er dermed en utmerket
kontaktbase.
WACS 2014 vil prøve å få til en gastrofestival under WACS-konferansen etter inspirasjon fra
Madrid sin gastrofestival. Det er også ønskelig å få lagt et Délice-nettverksmøte til
Stavanger under WACS og dermed sikre Stavangers input i nettverket og nettverkets output
under WACS 2014.
Måltidets hus og UiS er i gang med å starte et forskningsprosjekt på matturisme i
samarbeid med UiS etter inspirasjon fra Gøteborg.
NCE Culinology har også valgt å bruke Délice-nettverket som et av verktøyene for å nå
målsettingen om internasjonalisering, gjennom ansvaret for Produkt-gruppen i Délice.»
Under årskonferansen for Délice 2011, som ble avholdt i Stavanger, brukte Norsk
landsutstilling for gardsost Delice-nettverket for å hente inn kompetanse til foredrag,
seminarer og workshops.
5.

Veien videre

Délice-nettverket jobber internasjonalt med å utvikle en strategi og forretningsplan, hvor
Stavanger er en av fem byer i strategigruppen. Strategien er lagt frem under de to
nettverksmøtene som har funnet sted våren 2012. Endelig strategi og forretningsplan skal
legges frem for nettverket under årskonferansen i Helsinki i oktober 2012.
Styringsgruppen lokalt er i prosess med å videreutvikle kommunikasjonsplan- og strategi for
den lokale forankringen av Délice-nettverket, et arbeid som henger nært sammen med den
internasjonale strategiutviklingen. Arbeidet vil pågå ut 2012.
NCE Culinology er i en arbeidsfase hvor de ser på muligheten for å optimalisere bruken av
Délice-nettverket som verktøy i sin internasjonaliseringsstrategi. Dette arbeidet vil ha stor
betydning for Délice-nettverkets lokale forankring hos produsenter. NCE Culinology gjør også
en vurdering av hvordan arbeidspakken Produkt kan ledes, slik at arbeidet optimaliseres.
Videre finnes det seks videregående skoler i Rogaland som jobber med Restaurant og matfag:
Time, Rygjabø, Jåttå, Ølen, Karmsund og Godalen. Fem av skolene har samarbeid med
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europeiske partnere og muligens kan dette være et utviklingspotensial i Délice-rammen. Blant
annet har Karmsund søkt Leonardo-midler om samarbeid med Lyon.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner det planlagte videre arbeidet med Délice-nettverket.
Jan Soppeland
Adm. dir.

Tone Grindland Gustafsson
Mulighetsutvikler - Europa
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1.

Hva saken gjelder

I Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan presenterer Regjeringen sin strategi for
transportpolitikken. Transportplanen har en planperiode på ti år, men revideres hvert fjerde år.
Stortingsmeldingen tas opp til behandling i Transport- og kommunikasjonskomiteen som
legger sin innstilling fram for Stortinget, hvor planen tas opp til forhandlinger. I tillegg kan det
i forbindelse med behandlingen bli fattet konkrete vedtak hvor det bes om at Regjeringen
kommer tilbake til Stortinget med spesielle saker. Planen som nå er til høring strekker seg
fram mot 2023.
Transportetatene og Avinor AS utarbeider et faglig grunnlag for departementenes arbeid med
stortingsmeldingen. Dette arbeidet gjøres på grunnlag av retningslinjer fra
Samferdselsdepartementet.
Forslaget til Nasjonal Transportplan er nå ute til høring, med uttalefrist 29. juni.
http://www.ntp.dep.no/2014-2023/planforslaget.html
2.

Grunnlaget for Greater Stavangers uttalelse

Strategisk Næringsplan har følgende målsetting for infrastruktur/næringstransport:
«Stavanger-regionen skal innen 2020 rangeres som den fremste storbyregionen i
landet med hensyn til transport- og logistikk-løsninger.»
På denne bakgrunn er vår tilnærming i denne saken relatert til nærings- og godstransport.
Greater Stavanger har i løpet av første halvår bidratt til å få fram to rapporter om
næringstransport i regionen:
a. Godstransport i Sør-Rogaland. Utarbeidet av IRIS på oppdrag av Statens vegvesen i
samarbeid med bl.a. Greater Stavanger.
b. Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt for Stavangerregionen. Utarbeidet av IRIS på oppdrag av Greater Stavanger
Rapportene gir nyttig underlagsmateriale for kommunene i høringsprosessen om NTP og fram
mot endelig behandling og vedtak om ny Nasjonal Transportplan i juni 2013. Rapportene
oversendes transport- og planansvarlige i kommunene.

www.greaterstavanger.com
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Direktørens forslag til høringsuttalelse bygger i hovedsak på tilsvarende uttalelser fra
Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune, men med hovedfokus på det som er
framkommet som de viktigste behovene for gods- og næringstransport.
a. Godstransportundersøkelsen
Bakgrunnen for å gjennomføre denne er en erkjennelse av at en har for liten kunnskap om
godsstrømmene, dvs. hvor gods-/næringstrafikk kommer fra og skal til. Hovedfunnene kan
oppsummeres slik:
−
−
−
−
−
−

E 39 er hovedpulsåren i nord/sør-retningen.
De største godsstrømmene, både ut og inn av fylket, er over sør-grensen.
Vi frakter mat og ferdige produkter sør- og østover, men byggevarer og handelsvarer er
størst på inngående frakt østfra.
Nordover er det varedistribusjon til Haugalandet, mens melk og livdyr fraktes sørover.
Mot Bergen og videre nordover langs kysten er det oljerelatert last som dominerer.
Internt i regionen det Risavika sammen med Forus/Lura/Gandal som er det viktigste
knutepunktet for veitransport og konteinerisert gods.

Dette er de viktigste utviklingstrendene:
−
−
−
−

Godstrafikken med fly og over havn har gått ned de siste to årene.
For flyfrakt er hovedgrunnen at postverket har byttet fra fly- til veitransport.
For sjøtransporten er forklaringen i stor grad relatert til endringer i volum hos Skretting
og Felleskjøpet.
Godstrafikken målt ved Krossmoen går kraftig opp (>900 vogntog per døgn mot >450
over Mortavika)

http://www.vegvesen.no/Fag/Fokusomrader/Forskning+og+utvikling/Godstransport/Region+v
est+lokalt+prosjekt
b. Perspektivanalyse for utvikling av transport- og logistikk-knutepunkt for
Stavanger-regionen
Hensikten med denne rapporten har vært å medvirke til å utvikle en strategi for hvordan vi
skal nærme oss målet i Strategisk Næringsplan sitert over. Her brukes materiale bl.a. fra
transportundersøkelsen og informasjon som kommer fram i dialog med næringsaktørene bl.a.
gjennom Greater Stavanger sitt ressurspanel for næringstransport. Godstransporten utgjør ca.
10 prosent av trafikkvolumet på vegen, men et effektivt og velfungerende system er svært
viktig for næringsaktørene. Næringslivet i regionen er logistikkintensivt. De store aktørene er
varehandelsdistributørene, samt distributører av mat-/jordbruksprodukter, aktører innen oljeog gassrelatert transport samt bygg og anlegg.
Oppdateringen av perspektivanalysen har fokus på å beskrive utviklingen av godstransporten i
regionen og hvordan relevant infrastruktur bør videreutvikles. Rapporten ble første gang utgitt
i 2001 og er oppdatert hvert andre år siden da.
Rapporten er viktig fordi godstransporten, logistikkaktiviteten og de involverte aktører
representerer et betydelig industrisegment som er i løpende endring, og slik har det også vært
de siste to-tre årene. Disse endringene har klart forsterket de utfordringene som oppleves i
regionen på infrastruktursiden. Endringene som drives fram av beslutningstakere og aktører,
påvirker direkte regionens muligheter for å utvikle knutepunktfunksjoner.
Følgende forhold kan framholdes for at Stavanger-regionen skal kunne realisere visjonen om å
tilby næringslivet gode forhold for godstransport:
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Sterke sider ved vår region
− Regionen har en viktig nasjonal rolle som logistikk senter for petroleumsvirksomheten.
− Bedret infrastruktur og ferjefrie forbindelser Rogfast og Ryfast vil gi en betydelig
regionforstørrende effekt.
− Regionen har gode muligheter for å overføre med gods fra vei til bane og fra vei til sjø.
Strategiske innsatsområder som vil kunne gjøre en forskjell
− Stamvegnettet.
− Kyststamvegen E39 må utbygges, Rogfast er det største prosjektet, men aksen mot
Kristiansand blir stadig viktigere (størst volumøkning).
Jernbane
− Etablere tilstrekkelig krysningskapasitet på Sørlandsbanen og bygge ut Alnabruterminalen i
Oslo som p.t. er en av de største flaskehalsene for å få mer gods over på tog mellom
Stavanger og Oslo.
− Forlengelse av dobbeltsporet til Bryne, på dette strekket er trafikktettheten med
tog/krysninger en stadig større utfordring i konkurransen gods/persontransport.
Sjø
− Etablere et tilbud som kan overføre deler av den i dag vegbaserte petroleumsfrakten over
på båtbaserte løsninger.
Regioninternt vegnett
− Transportkorridor vest er det det viktigste regionsinterne tiltaket for gods- og
næringstransport. Prosjektet bør i sin helhet gis prioritet i NTP, i første periode.
− Tverrforbindelsen mellom RV 44 og E39 (eventuelt Jærpakke 2-prosjekt).
Forslag til vedtak:
1. Styret slutter seg til vedlagte uttalelse til forslaget til Nasjonal Transportplan.
2. Styret tar de to rapportene til orientering og ber om at føringene som er gitt i logistikkknutepunktrapporten innarbeides i neste rullering av Strategisk næringsplan der dette
er relevant.
3. Styret ber Greater Stavanger om å videreføre den dialogen som er med
næringstransportaktørene i Ressurspanel for Næringstransport for å i enda større grad
få integrert brukere og planleggere, i det som er et dynamisk marked i rask og
kontinuerlig endring.

Vedlegg:
Forslag til høringsuttale fra Greater Stavanger
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Nasjonal Transportplan 2014-2023 – oversendelse av høringsuttalelse
fra Greater Stavanger Economic Development
Greater Stavanger er et regionalt næringsutviklingssamarbeid i Sør-Rogaland og Ryfylke, hvor
15 kommuner samt Rogaland fylkeskommune er partnere. Greater Stavanger sitt hovedfokus
innen infrastrukturområdet er å kartlegge, dokumentere og følge opp gods- og
næringstransportaktørene. Vår uttalelse til Nasjonal Transportplan er i stor grad basert på
tilbakemeldinger over tid fra næringsaktører i regionen og på funn og konklusjoner i to
rapporter som dokumenterer status og behov for gods- og næringstransportaktørene i
Stavanger regionen.
Styret i Greater Stavanger avga i sitt styremøte 6. juni d.å. følgende høringsuttalelse til det
framlagte høringsutkastet til Nasjonal Transportplan:
«1. Planforslaget er et godt grunnlag for en helhetlig nasjonal transportplan.
2. Det er nødvendig at staten tar grep for å effektivisere planprosesser og styrke
gjennomføringsevnen for samferdselsprosjekter. Staten må bl. a. innføre prosjektfinansiering i betydelig omfang for å bidra til mer effektiv prosjektgjennomføring.
3. Det forutsettes at det minimum legges til grunn økonomisk ramme på +45 %. Samtidig må
det etableres en finansieringsordning der bompengeselskapene kan få gunstige statslån.
4. Det forutsettes i tillegg at staten styrker fylkeskommunene sine økonomiske rammer slik at
fylkeskommunene blir i stand til å håndtere de store utfordringene knyttet til kollektiv- og
sykkeltrafikk og fylkesveger.
5. Økt fokus på drift og vedlikehold er nødvendig sammen med gjennomføring av viktige
prosjekter ikke minst i forhold til utvikling av mer robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.
6. Beskrevne satsingsområder som:
− teknologi og ITS-satsing
− samlet virkemiddelbruk
− avgiftsreduksjoner for å øke sjøtransportens konkurranseevne
− ny incentivordning for å få mer gods over på sjø og bane
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må følges opp med konkrete tiltak og finansieringsmodeller.
7. Tiltak for hovedtransportårene
Vei
E39 er vår viktigste transportkorridor, både regioninternt og inn/ut av regionen. Følgende
prosjekter på denne hovedåren må prioriteres:
− E39 Rogfast må fram i prioriteringskøen og startes opp tidligst mulig dvs. i 2014/2015
− E39 Smiene-Harestad må bygges i sammenheng med Eiganestunellen, E39 SandvedHove, E39 Hove-Ålgård, E39 Vikeså, E39 Drangsdalen- Heskestad
− Staten må bidra til at Transportkorridor Vest kan fullføres innen 2020, dette er en svært
viktig regionintern transportkorridor.
Havner
Staten inviteres til å la prosjektet for å flytte trailer med last for petroleumsvirksomheten fra
vei til sjø bli et pilotprosjekt. Planen er å etablere en pendelrute mellom Tananger og Bergen
eventuelt senere også Mongstad og Florø
Luftfart
Det forutsettes videre at Staten bidrar til fortløpende nødvendig utvikling av Stavanger
Lufthavn Sola. Flyrutetilbudet er avgjørende viktig blant annet for på sikre den videre
utviklingen av Norges petroleumsindustri.
8. Det gis tilslutning til den anbefalte strategien for byområdet på Nord-Jæren med:
− Etablering av et høgverdig kollektivsystem.
− Regionalt koordinert og samordnet virkemiddelbruk for å utløse høgere kollektiv- og
sykkelandeler.
− Forsterket satsing på sykkel.
− Utbygging av E39 og Ryfast og Transportkorridor Vest.
− Videre utbygging av Jærbanen med dobbeltspor som en viktig del av kollektivsystemet og
som regionforstørrende tiltak.

Med vennlig hilsen
Greater Stavanger
Jan Soppeland
Adm. dir.

Birger Haraldseid
Mulighetsutvikler
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