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Nasjonale og internasjonale søknader

Sak 08 – 2013

Samarbeid med Kielce-regionen

Sak 09 – 2013

Orientering om økonomi og drift hittil i år
Direktøren orienterer i møtet

Sak 10 – 2013

Regional næringsarealstrategi og boligbygging

Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

Christine Sagen Helgø
Styrets leder
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Jan Soppeland
Daglig leder
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Til

Kopi til

Styret
Dato skrevet

Side

28.02.2013

1 av 1

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Direkte telefonnr.

Erling Brox

/EB

95 25 99 55

Sak 01 – 2013 Godkjenning av protokoll fra styremøte
05.12.2012
Forslag til vedtak:
Protokoll fra styremøte 5. desember 2012 godkjennes.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler

Vedlegg:
Protokollforslaget

www.greaterstavanger.com
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Protokoll
Til stede

Dessuten møtte

Christine Sagen Helgø, Stanley Wirak, Per A.
Jan Soppeland, Felix Laate, May Endresen,
Thorbjørnsen, Tove Frantzen, Ole Ueland, Ellen
Tone Grindland Gustafsson, Olav Stav,
Solheim, Ane Mari Braut Nese, Reinert Kverneland, Erling Brox (ref.)
Møtedato

Forfall

05.12.2012,
Kl. 13:00 – 15:15

Ole Tom Guse, Cecilie Bjelland, Bjørn
Kahrs

Møtested

Dato skrevet

Side

Måltidets Hus, Ipark

05.12.2012

1 av 4

Protokoll fra styremøte 5. desember 2012

Sak 30 – 2012

Godkjenning av protokoller fra styremøtet 06.09.12
Vedtak:
1. Protokoll fra åpent styremøte 6. september 2012 godkjennes.
2. Protokoll fra lukket styremøte 6. september 2012 godkjennes.

Sak 31 – 2012

Styrets møteplan for 2013
Direktøren orienterte om at det i tillegg til den oppsatte møteplanen vil bli
avholdt et samarbeidsmøte på politisk nivå mellom kommunene Bergen
og Stavanger samt Business Region Bergen og Greater Stavanger den 13.
mars.
Den foreslåtte møteplanen omfatter disse tidspunktene:
20. mars kl. 12:30 – 15:30
19. juni kl. 12:00 – 15:00
18. september kl. 12:30 – 15:30
4. desember kl. 12:00 – 16:00
Ellen Solheim opplyste at hun vil være avskåret fra å møte den 20. mars.
Vedtak:
Styret godkjenner den foreslåtte møteplanen for 2013.

Sak 32 – 2012

Orientering om drift og økonomisk status før årsoppgjøret
Direktøren orienterte muntlig om virksomheten og om regnskapsprognose
for 2012. Med forbehold om forhold en på dette tidspunkt ikke har full
oversikt over, ser det ut til at underskuddet på driften vil bli i underkant
av 6,5 mill. kr – altså godt innenfor rammen eierne har akseptert.
Vedtak:
Styret tar direktørens redegjørelse til orientering.

www.greaterstavanger.com
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Sak 33 – 2012

Strategisk næringsplan – førstegangsbehandling
Styret uttrykte tilfredshet med planforslaget. I diskusjonen var det
enighet om å ta inn et punkt om lav kollektivandel under «Trusler og
flaskehals» på s. 7 samt å endre punktet om gjennomføring av
kollektivtiltakene på s. 11 til etablering av miljøvennlige kollektivtiltak.
Vedtak:
1. Styret godkjenner at forslag til Strategisk næringsplan, med de
justeringene som framkom ved styrebehandlingen, sendes
partnerskapskommunene, fylkeskommunen, Næringsforeningen og
andre relevante parter til uttalelse.
2. Styret ber om at næringsplanen legges fram for ny styrebehandling
før sommeren 2013, med de nødvendige justeringer som følger av
høringen.

Sak 34 – 2012

Handlingsplan for Greater Stavanger for 2013
Handlingsplan og budsjett ble behandlet under ett.
Direktøren orienterte om de planlagte satsingene og aktivitetene, samt
den ressursbruken dette vil kreve. Bl.a. ble et nytt prosjekt om utredning
av boligbehov, utfordringer og muligheter i regionen framhevet.
I diskusjonen ble det bl.a. gitt sterk støtte til direktørens forslag om å
følge opp spirer til ny klyngedannelse med utspring fra energinæringene.
Det ble understreket at fylkeskommunen og kommunene må koordinere
NTP-uttalelser til våren, og at en er bekymret for den generelt
fragmenterte oppfølgingen av matområdet i fylket og i regionen.
Styret uttrykte tilfredshet med involveringen av lokale folkevalgte i
selskapets aktiviteter som f.eks. Nordområdekonferansen i Harstad. Slik
involvering bør også omfatte kommunalt administrativt nøkkelpersonell
der dette er relevant.
Styremedlemmene sluttet seg til spissingen av Greater Stavangers
innsats slik dette kommer til uttrykk i handlingsplan og budsjett; denne
prosessen er i samsvar med hva styret tidligere har uttrykt behov for. De
prioriteringene som er gjort, sammenfaller godt med styrets syn.
Næringsplan og handlingsplan ble nevnt som eksempler på hva
kommunene ikke hadde fått til hver for seg, og at dette bør
kommuniseres til øvrige folkevalgte som informasjon om verdien av
regionens partnerskap om næringsutvikling.
Vedtak:
Styret godkjenner forslag til handlingsplan for 2013.
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Sak 35 – 2012

Budsjett 2013
Vedtak:
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2013.

Sak 36 – 2012

Verdens Energibyer (WECP) – årsmøte 2012
Styret drøftet i denne saken også betydningen av å ivareta også den
nasjonale rollen som energihovedstad.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 37 – 2012

Delegasjonsreise til Brasil
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 38 – 2012

Regional strategi for energi- og varmeløsninger – sluttbehandling
Olav Stav, leder for styringsgruppen og miljøvernsjef i Stavanger
kommune, kommenterte saken og svarte på spørsmål.
Styret understreket at Greater Stavangers rolle har vært av
koordinerende art, og at styret ikke har myndighet til å fatte beslutning.
Stillingtaken til gjennomføring, framdrift, finansiering mv. ligger til den
enkelte kommune som har deltatt i arbeidet.
Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Eventuelt

Direktøren redegjorde muntlig for diskusjoner med Forus Næringspark
om deling av ressurser mellom de to selskapene. Det er en rekke
aktiviteter, både interne oppgaver og eksterne prosjekter, som utføres i
Greater Stavanger og som delvis griper inn i Næringsparkens behov.
Dette har direktørene i de to selskapene gjort vurderinger av, og det kan
være aktuelt å overføre deler av praktiske oppgaver og ressurser fra
datter- til morselskapet.
Det vil være Næringsparkens styre som tar stilling til spørsmålet først, da
en kostnadsreduksjon i Greater Stavanger vil medføre tilsvarende
kostnadsøkning i Næringsparken.
Styret hadde ingen merknader til dette.
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sak 01 vedlegg protokoll 5des2012

Til

Kopi til

Styret
Dato skrevet

Side

28.02.2013

1 av 1

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Direkte telefonnr.

Erling Brox

/EB

95 25 99 55

Sak 02 – 2013 Innkalling til generalforsamling 2013
Etter aksjeloven skal generalforsamlingen innkalles på bakgrunn av et styrevedtak.

Forslag til vedtak:
Styret ber styreleder innkalle til generalforsamling i Greater Stavanger onsdag 17. april.

Jan Soppeland
Adm. dir.

www.greaterstavanger.com

Erling Brox
Mulighetsutvikler
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Til

Kopi til

Styret
Dato skrevet

Side

08.03.2013

1 av 1

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Direkte telefonnr.

Erling Brox

/EB

95 25 99 55

Sak 03 – 2013 Årsberetning og regnskap 2012
Det er utarbeidet et forslag til årsberetning for 2012. Forslaget fremmes styret for behandling.
Årsberetningen gir en kort oppsummering av Greater Stavangers aktiviteter i 2012, samt en
oversikt over prosjektets økonomiske status ved årsskiftet.
Virksomheten i selskapet har medført et resultat før skattekostnad på -6.316.100 kr.
Underskuddet vil bli søkt dekket gjennom konsernbidrag fra morselskapet, Forus Næringspark
AS. Medregnet skattekostnaden er det et behov for underskuddsdekning på 6.311.371 kr.
I følge reglene for årsrapportering skal styret kun godkjenne styrets beretning og regnskapet.
I tillegg legges det fram en årsrapport som er direktørens mer omfattende rapportering om
prosjektaktivitetene i året som har gått. Årsrapporten viser at 2012 har vært preget av et høyt
aktivitetsnivå.
Når endelig årsregnskap er godkjent, skal årsrapporten trykkes opp og sendes til kommuner
og øvrige samarbeidspartnere.
Forslag til vedtak:
Styret godkjenner årsberetning og regnskap for 2012 under forutsetning av at det framlagte
regnskapet ikke endres ved behandlingen i generalforsamlingen for Forus Næringspark AS.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler

Vedlegg:
Årsberetning for 2012
Regnskap for 2012
Noter for 2012
Årsrapport for 2012

www.greaterstavanger.com
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Greater Stavanger Economic Development AS
ÅRSBERETNING FOR 2012
Virksomhetens art og lokalisering
Selskapet er registrert den 25. juli 2007 og er lokalisert i Stavanger kommune. Selskapet leverer hovedsakelig
tjenester innen feltet næringsutvikling til kommunene og driver markedsføring av Stavanger-regionen.
Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Selskapet hadde totale driftsinntekter på kr. 20 452 733 i 2012. Dette er en reduksjon på kr.1 535 731 fra 2011.
Styret og ledelsen er tilfreds med årsresultatet på kr -4 680 844 da dette er innenfor de rammer og budsjetter som var
fastsatt. Totalkapitalen pr 31.12.12 var kr 19 415 143. Egenkapitalen pr 31.12.12 var kr. 1 000 000 som er 5,15 % av
totalkapitalen. Den likviditetsmessige stillingen er tilfredsstillende. Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet og
notene et rettvisende bilde av eiendeler og gjeld, finansiell stilling og resultat.
Fortsatt drift
Styret bekrefter at grunnlaget for videre drift er tilstede jfr. regnskapslover § 3-3. Årsregnskapet er utarbeidet i
samsvar med dette. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning for bedømmelsen
av selskapet.
Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i selskapet er etter styrets oppfatning tilfredsstillende. Det har ikke inntruffet skader eller ulykker og
sykefraværet har vært minimalt.
Likestilling
Det arbeider 7 menn og 4 kvinner i selskapet. I styret sitter 5 kvinner og 6 menn. Styret er ikke kjent med at det
foreligger forhold i selskapet som vil kunne være i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.
Ytre miljø
Selskapets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

Stavanger, 20. mars 2013

…………………….
Christine Sagen Helgø
styrets leder

…………………….
Stanley Wirak
nestleder

………………………
Cecilie Bjelland
styremedlem

……………………..
Per A. Thorbjørnsen
styremedlem

…………………….
Tove Frantzen
styremedlem

……………………….
Ole Ueland
styremedlem

.................................
Bjørn Kahrs
styremedlem

…………………….
Reinert Kverneland
styremedlem

………………………
Ole Tom Guse
styremedlem

……………………..
Ellen Marie Solheim
styremedlem

……………………..
Ane Mari Braut Nese
styremedlem

………………………
Jan Soppeland
Administrerende direktør
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Greater Stavanger Econ. Dev AS
Resultatregnskap
Driftsinntekter og driftskostnader

Note

Driftsinntekter
Sum driftsinntekter

2012

2011

20 452 733
20 452 733

21 988 464
21 988 464

8 815 277
17 936 059
29 796
26 781 131

9 551 440
19 757 247
29 796
29 338 484

-6 328 398

-7 350 020

53 600
0
4 556
36 746
12 298

72 441
42 438
902
12 474
101 504

-6 316 100
-1 635 256
-4 680 844

-7 248 516
-1 850 686
-5 397 830

Årsunderskudd

-4 680 844

-5 397 830

Overføringer
Overført fra annen innskutt egenkapital
Sum overføringer

4 680 844
-4 680 844

5 397 830
-5 397 830

Lønnskostnader m.m.
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader

6
6
2

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Finansinntekter
Annen rentekostnad
Finanskostnader
Resultat av finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat

5
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Greater Stavanger Econ. Dev AS
Balanse

Eiendeler

Note

Anleggsmidler
Utsatt skattefordel
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr
Investeringer i aksjer og andeler
Sum anleggsmidler

5
2
8

2012

2011

19 634
40 008
500 000
559 642

14 905
69 804
500 000
584 709

Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

10 399 855
6 505 959
16 905 814

2 446 011
8 661 398
11 107 409

Bankinnskudd, kontanter o.l.

1 949 686

2 633 313

Sum omløpsmidler

18 855 500

13 740 722

Sum eiendeler

19 415 143

14 325 432

Omløpsmidler

11

Greater Stavanger Econ. Dev AS
Balanse
Note
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

2012

2011

3

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

4

1 000 000

1 000 000

8

500 000
500 000

500 000
500 000

9

1 521 033
2 315 947
0
2 328 492
7 719 710
4 029 960
17 915 142

3 037 673
2 066 636
266 294
866 510
1 245 797
5 342 522
12 825 431

Sum gjeld

18 415 142

13 325 431

Sum egenkapital og gjeld

19 415 143

14 325 432

Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Gjeld til selskap i samme konsern
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig off. skatt/avgifter
Forskudd fra kunder
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

7

Stavanger, den 20.03.2013

Christine Sagen Helgø
Styreleder

Cecilie Bjelland
Styremedlem

Per A. Thorbjørnsen
Styremedlem

Stanley Wirak
Nestleder

Tove Frantzen
Styremedlem

Ole Ueland
Styremedlem

Ole Tom Guse
Styremedlem

Ane Mari Braut Nese
Styremedlem

Reinert Kverneland
Styremedlem

Ellen Solheim
Styremedlem

Bjørn Kahrs
Styremedlem

Jan Soppeland
Daglig leder
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Greater Stavanger Econ. Dev AS
Noter til regnskapet for 2012
Note 1 Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i overensstemmelse med regnskaploven og god regnskapsskikk for
små foretak. Følgende regnskapsprinsipper er anvendt:
Klassifisering og vurdering av balanseposter:
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen. Omløpsmidler vurderes til markedsverdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer:
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende. Eventuelt avsetning
av tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Skatt:
Skattekostnaden i resultatregnskapet består av årets endring i utsatt skatteforpliktelse og årets
betalbare skatt beregnet på grunnlag av skattemessig resultat.
Note 2 Anleggsmidler
Anskaffelseskost 01.01.12
Tilgang i året
Akk. Avskrivninger
Bokført verdi 31.12.2012
Årets avskrivninger
Avskrivningsprosent

Kontormøbler
148 982
0
-117 474
31 508

Kunst
8 500
0
0
8 500

29 796
20%

0%

Totalt
157 482
0
-117 474
40 008
29 796

Note 3 Antall aksjer, aksjeeiere m.v.
Selskapets aksjekapital er på kr 1 000 000, fordelt på 1 000 aksjer à kr 1 000,-. Samtlige aksjer
eies av Forus Næringspark AS.
Note 4 Egenkapital
Årets endring av selskapets egenkapital:

Egenkapital 01.01.12
Konsernbidrag
Årets resultat
Egenkapital 31.12.12

Aksjekapital
1 000 000

Annen innskutt
egenkapital
4 680 844
-4 680 844
0

1 000 000

13

1

Udekket tap
0

SUM
1 000 000
4 680 844
0 -4 680 844
0 1 000 000

Greater Stavanger Econ. Dev AS
Note 5 Skatter
Spesifikasjon av grunnlag for betalbar skatt:
Regnskapsmessig resultat før skatt
Permanente forskjeller
Endring midlertidige forskjeller
Underskudd til fremføring
Konsernbidrag
Skattemessig resultat
Betalbar skatt 28%

-6 316 100
475 898
16 889
0
5 823 313
0
0

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller og utsatt skatt:
Midlertidige forskjeller knyttet til:
Anleggsmidler
Andre forskjeller
Skattemessig fremførbart underskudd
Sum midlertidige forskjeller
Utsatt skatt/skattefordel 28%

01.01.12
-3 233
-50 000
0
-53 233
-14 905

31.12.21
-20 122
-50 000
0
-70 122
-19 634

Endring
16 889
0
0
16 788
4 729

Skattekostnad i resultatregnskapet:
Betalbar skatt
Skatt konsernbidrag
Endring utsatt skatt
Sum skattekostnad

0
-1 630 527
-4 729
-1 635 256

Note 6 Spesifisering av lønnskostnader i resultatregnskapet
2012
Lønn, feriepenger etc
Arbeidsgiveravgift
Pensjon
Andre personalkostnader
Sum

2011

6 629 962
1 146 108
950 069
38 678
8 764 817

Antall ansatte

7

7 556 199
1 171 973
755 664
67 604
9 551 440
8

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning ihht lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapet har avtaler som oppfyller kravene til dette.
Lønn/godtgjørelser ledende personer:
Daglig leder

1 079 198

Styret: det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i 2012.
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990 056

Greater Stavanger Econ. Dev AS
Revisor:
Godtgjørelse til revisor er for 2012 kostnadsført med kr 81 250.

Note 7 Prosjekter
Periodiserte kostnader knyttet til gående prosjekter er pr. 31.12.2012 kr. 627.820.
Forskuddsbetalt fra kunder knyttet til gående prosjekter er pr. 31.12.2012 1 733 956.
Note 8 Investering i aksjer med mer
Selskapet eier 5 000 aksjer i Kulinarisk Institutt AS. Dette utgjør 7,4% av aksjekapitalen i
dette selskapet. Beløpet skal finansieres med innskudd fra den enkelte kommune. Dette
beløpet inngår i annen langsiktig gjeld. Pr. 31.12.2012 er kr. 500 000 innbetalt fra
kommunene.
Note 9 Gjeld til selskap i samme konsern
Selskapet har pr. 31.12.2012 en gjeld til Forus Næringspark AS på kr. 1 521 033. Det er ikke
beregnet renter på lånet. Lånet vil bli motreknet mot konsernbidrag for 2012.
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Dato skrevet

Side

06.03.2013

1 av 1

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Direkte telefonnr.

Erling Brox

/EB

95 25 99 55

Sak 04 – 2013 Sponsoravtaler med eksterne virksomheter
1. Bakgrunn for saken
Greater Stavanger har lang praksis med å samarbeide med eksterne partnere (andre enn
partnerkommunene) om både planlegging, gjennomføring og kostnadsdeling knyttet til
arrangementer og prosjekter.
I noen tilfeller søkes det økonomisk støtte gjennom statlige og fylkeskommunale tilskudd til
drift av prosjektene våre (eksempelvis Innovasjon Norge, RUP-midler ol.). Andre eksterne
inntekter kan være betaling for tjenester (kjøp av tjenester fra vertskapskontoret, deltakelse
på delegasjonsreiser, salg av næringsportalprogrammet til Business Region Bergen og
Haugaland Vekst ol.), Erfaringsutveksling med Harstad (Statoil).
Ved andre anledninger samarbeider Greater Stavanger med eksterne partnere om stands på
messer der budskapet som skal kommuniseres er sammenfallende eller tilstrekkelig likt (ONS
på messer i Houston, Aberdeen osv), eller om tematiske møter der hensikten ofte er å skape
nettverksarenaer (Statoil, ONS mfl.).
Greater Stavanger delfinansierer også tiltak eller arrangement gjennom sponsorbidrag – ofte
ved at eksterne partnere dekker kostnader eller en avtalt sum i forbindelse med måltider på
delegasjonsreiser og lignende.
Direktøren har til nå tatt utgangspunkt i at vi må holde oss innenfor hva kommunene kan
foreta seg i tilsvarende situasjoner. Spørsmålet det søkes en prinsipiell avklaring av, er
hvordan Greater Stavanger skal håndtere situasjoner der konkurrerende aktører ønsker å
profilere seg på samme arrangement eller prosjekt.
2. Problembeskrivelse
Greater Stavanger skal i henhold til sitt mandat og oppdrag arbeide tett opp til næringslivets
organisasjoner, bransjer og enkeltvirksomheter. Det er institusjoner, organisasjoner og
bedrifter som er hjemmehørende i vår region det har vært mest nærliggende å ha relasjoner til
og inngå i samarbeidsprosjekter med. Det er f.eks. Sparebank1 SR-bank og ikke Sparebanken
Vest som gjennom en rekke år har vært vår partner ved utarbeidelsen av
Konjunkturbarometeret. I de formene dette til nå har hatt, har direktøren vurdert dette som
praktiske arrangementer som ikke har krevd styrets avklaring.

www.greaterstavanger.com
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Sak 04 – 2013 Sponsoravtaler med eksterne
virksomheter

Direktørens vurdering er at slike begrensete bidrag til enkeltarrangement ikke faller innenfor
innkjøpsbestemmelsene, men at dette heller er å oppfatte som sponsing. Sponsing er gjennom
lang tid benyttet av kommunale og andre offentlige virksomheter – jf. private bedrifters
sponsing av kostnadskrevende kulturtilbud som store konserter og sceneoppsettinger.
Kommunaldepartementet uttalte bl.a. følgende i forbindelse med endringer i plan- og
bygningsloven:
«Det er ikke departementets intensjon å forby privat sponsing av offentlige tiltak for å
skape goodwill for en bedrift eller utbygger i en kommune.»
Vi har derfor tatt utgangspunkt i at sponsing i disse formene er innenfor akseptable rammer
for offentlige bedrifter. Problemer kan imidlertid oppstå dersom to konkurrerende bedrifter
henvender seg til Greater Stavanger og ønsker å sponse samme arrangement – f.eks. om to
banker ønsker å profilere seg på vår mottakelse under OTC Houston.
På arrangementer og delegasjonsreiser som Greater Stavanger arrangerer, hender det at
bedrifter dekker kostnader ved mottakelser, middager, frokostmøter og liknende. Gjenytelsen
til den aktuelle bedriften eller organisasjonen kan være at de får profilere seg på
arrangementet, f.eks. med en roll-up ved inngangen, logo på innbydelsen, informasjon om sin
virksomhet eller liknende.
Den økonomiske medvirkningen er et bidrag til å opprettholde Greater Stavangers
aktivitetsnivå, men ofte er resultatene av partnerskap at vi når større publikum med vårt
budskap og får profilert Stavanger-regionen mer kraftfullt enn det vi kunne oppnådd alene.
Det kan argumenteres med at vi som en offentlig eid aktør burde kunne slippe alle som ønsker
det til som partnere, men dette vil i flere sammenhenger være umulig ut fra partnernes egne
konkurransevurderinger. Direktøren mener det er viktig at Greater Stavanger må kunne velge
å samarbeide med en av to eller flere gjensidig utelukkende partnere, blant annet fordi slike
samarbeid kan være svært viktige i forhold til vår måloppnåelse.
Som et eksempel kan det nevnes at vi under Offshore Europe i Aberdeen høsten 2013
planlegger et stort arrangement sammen med Norwegian British Chamber of Commerce, ONS
og Statoil. Dersom Greater Stavanger skulle motta ønske fra et annet oljeselskap om å delta
og være forpliktet til å ta denne interessenten inn i samarbeidet ut fra hensyn om
likebehandling, ville Statoil åpenbart trekke seg og gjennomføre egne arrangementer. Ut fra
direktørens vurdering ville dette være en praksis som umuliggjør planlegging og
hensiktsmessig gjennomføring av arrangementer i samarbeid med andre.
Under forutsetning av styrets tilslutning til at dagens praksis kan videreføres, anbefaler
direktøren at eventuelle problemstillinger knyttet til gjensidig utelukkende sponsortilbud løses
ved direktørens skjønnsmessige avgjørelser. Ved utøvelsen av slikt skjønn foreslår direktøren
at følgende kriterier vektlegges:
−

−
−
−

Partnere som i størst utstrekning bidrar til at Greater Stavanger når sine strategiske
mål bør prioriteres. Dette omfatter partnere som har sammenfallende eller liknende
strategiske mål for sin virksomhet som Greater Stavanger, størrelsen på
økonomisk/ikke-økonomisk bidrag el.l.
Etablerte partnerskap knyttet til spesifikke arrangementer bør videreføres.
Partnere som samvirker med Greater Stavanger i flere prosjekter eller aktiviteter bør
prioriteres.
Partnere som har tilknytning til Greater Stavangers eiere og faste partnere bør
prioriteres.
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Sak 04 – 2013 Sponsoravtaler med eksterne
virksomheter

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til at Greater Stavangers samarbeids- eller sponsoravtaler med eksterne
virksomheter kan fortsette i de formene som er omtalt i saken. Eventuelle valg mellom
gjensidig utelukkende sponsortilbud avgjøres skjønnsmessig av direktøren i henhold til de
kriterier som er omtalt i sak 04 – 2013.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler
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Birger Haraldseid/May Endresen

Sak 05 – 2013 Delegasjonsreise til Malaysia
1. Hva saken gjelder
Med bakgrunn i Strategisk næringsplan sin målsetting om å fremme internasjonalisering av
regionalt næringsliv og internasjonal samhandling for utvalgte næringsklynger, ble det i januar
2013 tilrettelagt for en delegasjonsreise for små og mellomstore bedrifter til Kuala Lumpur i
Malaysia.
Tiltaket sprang ut fra en oppfølging av en invitasjon fra Malaysian Investment Development
Authority (MIDA) som var i Stavanger under ONS 2012, samt direkte forespørsler fra
representanter fra den lokale leverandørindustrien.
I saken blir det redegjort for bakgrunn og målsetting for en satsning mot Malaysia, selve
gjennomføringen av delegasjonsreisen, og videre fokus for samarbeidet.
2. Bakgrunn
Malaysia er en betydelig olje og gass-produsent i Sørøst-Asia. Produksjonen foregår i all
hovedsak offshore, og myndighetene understreker at det er stort behov for sub sea-teknologi
drevet hovedsakelig av fremveksten av dypt vann-aktiviteter knyttet til nye oljefunn. I tillegg
er det en målsetting å fokusere på økt utvinning fra eksisterende (mature) felt. På begge
disse områdene har norske bedrifter betydelig kompetanse og erfaring og kan være i stand til
å tilby teknologi og produkter som kreves.
Kompetansen og erfaringen fra bedriftene i Rogaland, og det faktum at vi har representanter
fra hele leverandørkjeden til olje/gass-industrien, har vært et viktig argument fra de
malaysiske myndighetsorganisasjonene i deres henvendelser for å innlede samarbeid med
regionen.
Malaysia har som mål å bli et Centre of Excellence eller en HUB for regional subsea,
dypvannsboring og produksjon. Landet ligger sentralt til i en raskt voksende olje- og gassregion og kan ha store muligheter i umiddelbar nærhet av land som Kina, Australia og India i
tillegg til Sørøst-Asia (ASEAN).
Landet har en strategisk beliggenhet, godt utbygd infrastruktur og logistisk kapasitet. I tillegg
er det relativ god tilgang på kvalifisert arbeidskraft.

www.greaterstavanger.com
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I forhold til de øvrige nabolandene oppleves andre aktuelle steder som både Singapore og
Perth (Australia) som pressområder. Malaysia har god plass og kapasitet, og har vært preget
av en relativt stabil og åpen økonomi og politisk stabilitet. India har ikke vært fremhevet som
et aktuelt marked for regionens leverandørindustri, men mer som lokasjon for etablering av
ingeniørarbeid for større firma.
Det nasjonale oljeselskapet PETRONAS eier og kontrollerer all olje og gass i Malaysia og er
ansvarlig for å utvikle feltene sammen med internasjonale samarbeidspartnere. Selskapet
innehar også funksjoner som i Norge er tillagt Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet.
Selskaper som skal levere til oljeindustrien, også underleverandører, må være lisensiert av
PETRONAS. Utenlandske selskap må også enten ha lokal partner eller selge via en lokal agent.
Der er allerede en del norske selskap etablert i Malaysia knyttet til olje og gass-sektoren, bl.a.
Aker Solutions, Kongsberg, DNV, Petrolink med flere.
3. Målsetting
Hovedfokus for delegasjonsreisen var å undersøke i hvilken grad Malaysia er et
mulighetsområde for bedrifter som ønsker seg en sentral plass i det Sørøst-Asiatiske
markedet. Vi ønsket videre å lære om og etablere nettverk med de sentrale malaysiske
aktørene og introdusere noen mindre regionale bedrifter for norske aktører som allerede er
etablert i landet.
Reisen hadde således både et kunnskapsperspektiv, en nettverksfunksjon og et første steg i
arbeidet med å utvikle en strategi for et mulig regionalt samarbeid med Malaysia.
4. Delegasjonsreisen
Besøket fant sted i Kuala Lumpur fra 13. til 19. januar i år. Til sammen var det 13 deltakere
som alle vil være å regne som SMB’er og leverandørbedrifter til petroleumsvirksomheten.
Programmet var lagt opp i tett samarbeid med MIDA (Malaysian Investment Development
Authority) og MRPC (Malaysian Petroleum Resources Cooperation). De ivaretok en
vertskapsrolle og arrangerte både informasjonsmøter for å orientere om den malaysiske
markedssituasjon og business-to-business møter for å koble våre deltakende bedrifter med
aktuelle lokale selskap. I tillegg var de vert for arrangementer for å etablere og styrke de
sosiale nettverkene. Opplegget ble koordinert av MIDA sin nordiske representant som er
plassert ved den malaysiske ambassaden i Stockholm. Han deltok aktivt i planleggingen av
besøket og var med på selve gjennomføring av opplegget i Kuala Lumpur.
I tillegg til de malaysiske samarbeidspartnere hadde vi nært samarbeid med INTSOK og
Innovasjon Norge. Deres representant deltok i programmet og orienterte om markedet og
rammevilkår. Vi hadde også møter med Norwegian Malaysian Business Council, som ivaretar
solid kunnskap og erfaring fra de norske aktørene som opererer i det malaysiske markedet.
Den norske ambassadøren til Malaysia, Hans Ola Urstad, holdt mottakelse for delegasjonen og
ga omfattende informasjon om landet og markedssituasjonen.
Delegasjonen hadde bedriftsbesøk til Aker Solutions, som har bygd opp en stor base for
subsea-fabrikasjon i Port Klang utenfor Kuala Lumpur. Dette er deres største senter for
subseaområdet utenfor Europa. Og kanskje enda viktigere, det som i Europa er delt på to
sentra, Aberdeen og Lierskogen, er her samlet på ett område.
Alle deltakende bedrifter hadde i tillegg også egne bilaterale møter med en rekke bedrifter.
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5. Resultat
Våre malaysiske samarbeidspartnere tilrettela for delegasjonen på en svært god måte. Vi traff
en rekke nøkkelaktører, fikk omfattende informasjon og ble møtt med stor velvilje og åpenhet.
Både den faglige og praktiske tilretteleggingen var imponerende og langt utover det man kan
forvente for en slik delegasjonsreise.
En viktig målsetting med delegasjonsturen var å legge til rette for å få førstehåndsinformasjon
om viktige rammebetingelser ved etablering i Malaysia. Programmet ga læringsmuligheter
både med hensyn til formelle rammebetingelser formidlet gjennom møter med de nasjonale
aktørene MIDA og MPRC og av Innovasjon Norge/INTSOK, samt konkret erfaringsoverføring fra
representanter fra de norske bedriftene vi hadde møter med.
Markedsmulighetene som ble presentert, oppleves som svært relevant for den regionale
leverandørindustrien, både hva angår teknologi for nye dypvannsområder og økt utvinning i
allerede etablerte felt.
En questback til deltakerne og uformelle samtaler gir tilbakemeldinger om at utbyttet av
besøket oppleves som svært positivt og langt større enn om bedriftene hadde reist hver for
seg.
Strategisk Næringsplan vektlegger at som en internasjonal region må arbeidet med å fremme
internasjonalisering av regionens næringsliv ivareta engasjement og alliansebygging med nye
potensielle markeder som kan gi teknologiske og markedsmessige fordeler i et lengre
perspektiv. Malaysia sin satsning, teknologiske behov og målsetting om å bli en HUB for
subsea, dypvannsboring og produksjon, kan representere et slikt aktuelt marked for
leverandørindustrien i vår region.
5. Videre oppfølging
Greater Stavanger vil følge opp kontakten med Malaysia gjennom følgende aktiviteter:
I.

II.

OTC Houston – mai 2013.
I samarbeid med MIDA/MPRC jobbes det for å få til et administrativt møte under OTC i
Houston. En sak som vil bli drøftet da, er mulighetene for at en malaysisk delegasjon
kommer til Stavanger i august til ONS Norway.
INTSOK/Innovasjon Norge sin representant i Malaysia har allerede knyttet seg til vår
OTC-gruppe, noe som gir et særdeles godt utgangspunkt.
ONS Norway – august 2013
Vi har anbefalt MIDA/MPRC å komme til ONS Norway dersom de vil knytte ytterligere
kontakter. Tidspunktet passer bra mht. forberedelse til punktet under.

III.

WECP – september 2013
Et kort besøk i Malaysia på vei til årsmøtet i Verdens Energibyer (WECP) som er i
Dongying Kina, for ordfører i Stavanger og en liten gruppe. Hensikten er å styrke
relasjonene som ble etablert, møte Petronas og noen sentrale norske aktører. Besøket
vil være forberedelse til en næringslivsdelegasjon som skissert under.

IV.

OTC Asia i Kuala Lumpur – mars 2014
Sammen med andre aktører tar vi sikte på å arrangere en norsk delegasjon til OTC Asia
i mars 2014. Målsettingen vil være å få til en politikerledet delegasjon etter mal fra vårt
opplegg til OTC Houston. Dette vil i praksis si at besøk på OTC Asia vil være del av
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programmet, men at det i tillegg vil være et parallelt program for delegasjonen
utarbeidet med vekt på næringslivsmuligheter for vår leverandørindustri.
Den overordnede målsettingen for enkelttiltakene skissert over, er å fremme
forretningsmuligheter for regionalt næringsliv og utvikle regionens nettverk i en viktig og
voksende energiregion.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Birger Haraldseid
Mulighetsutvikler energi

May Endresen
Internasjonal mulighetsutvikler

For mer informasjon (presentasjoner og bilder);
http://greaterstavanger.com/Media/Files/Presentasjoner/Malaysia-2013
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1.

Bakgrunn for saken

I strategisk næringsplan er energi og mat definert som hovednæringsklyngene i Stavangerregionen. Greater Stavanger jobber strategisk med hensyn til næringsutvikling i begge
klyngene, og i matklyngen samarbeides det i særlig grad med Rogaland fylkeskommune,
Måltidets Hus, Universitetet i Stavanger, NCE Culinology og Gastronomisk institutt.
Som for energiklyngen, ønsker Greater Stavanger å bruke sin kompetanse på delegasjonsreise
også for matklynga. Vi vil derfor i samarbeid med NCE Culinology legge til rette for en
delegasjonsreise til Aberdeen i oktober 2013, hvor temaet for delegasjonsreisen er
oppskalering.
2. Hensikten med en delegasjonsreise for matnæringen
Oppskalering av lokal produksjon er et tema som matklynga har høyt oppe på agendaen og
som vil bidra til vekst og næringsutvikling i regionen. Hovedmålsettingene for
delegasjonsreisen er å:
−
−
−
−
−

Eksponere norske produkter for skotske oppkjøpere/kommersielle interesse
Studere metoder/effekter av oppskalering
Søke samarbeidspartnere på forskning mellom Aberdeen – Stavanger (forbrukerinnsikt,
prosessoptimalisering/skånsomme prosesser, molekylær gastronomi)
Søke innsikt i det offentliges rolle og tilrettelegging for utvikling av matklynge og
næringsliv i Aberdeen
Utvide samarbeidet mellom Stavangerregionen og Aberdeen til også å inkludere
matnæringen

3. Program og framdrift
Stavangerregionen har over tid hatt nært samarbeid med Aberdeen, en by med 220.000
innbyggere. Aberdeen har en sterk industri knyttet til oppskalering av matproduksjon og
produkter. En næringsrettet delegasjonsreise til Aberdeen vil kunne bidra til å hente
kompetanse til Stavangerregionens mataktører og gi økt vekst- og verdiskaping. Samtidig er
en delegasjonsreise til Aberdeen med på å bygge opp den sterke relasjonen Stavangerregionen
har til Aberdeen.

www.greaterstavanger.com
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Programmet for delegasjonsreisen utformes i nært samarbeid mellom Greater Stavanger,
Måltidets Hus med NCE Culinology og Greater Stavangers representant i Aberdeen, Sigrid
Medley-Tellefsen. Bruk av den stedlige representanten i Aberdeen gir tilgang til
lokalkompetanse, nettverk og kvalitetssikring av programutformingen.
Greater Stavanger, NCE Culinology og den stedlige representanten i Aberdeen deltar på
Grampian Innovation Food Award i Aberdeen 21.-22. mars for å møte lokale produsenter og
vurdere hvilke produkter som er mest aktuelle for delegasjonens bedriftsbesøk og
produsentmøter.
Et utkast til program forventes å være klart i midten av april og vil da presenteres for NCEpartnerskapet før det spres videre ut i matklynga. Delegasjonsreisen gjennomføres i slutten av
oktober 2013.
Det hadde vært ønskelig om delegasjonen kan bli ledet av et av våre styremedlemmer, helst
med tilknytning til en av de matproduserende kommunene.

Forslag til vedtak:
Saken om delegasjonsreise for matnæringen tas til orientering.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Tone Grindland Gustafsson
Mulighetsutvikler - Europa
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1.

Bakgrunn for saken

Greater Stavanger har den siste tiden arbeidet med søknader om regionens deltakelse i flere
større prosjekter, både nasjonalt og internasjonalt. I denne saken redegjør direktøren for disse
sakene.

2. Arena-søknader
Det nasjonale Arenaprogrammet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av
regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon basert på samarbeid
mellom bedrifter, FoU og utdanningsmiljøer samt offentlige utviklingsaktører. Arenaprogrammet er eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd. Den politiske
forankringen ligger hos nærings- og handelsdepartementet og kommunal- og regionaldepartementet.
Programmet krever 50 % deltakelse fra næringsaktørene, og støtten vil være inntil 5 millioner
over en treårsperiode. Det skal i år tildeles fire nye Arenaprogram. Søknadsfristen var 15.
mars, og Greater Stavanger var involvert i søknader om to prosjekter:
1. Arena Petroleumslogistikk
2. Arena Velferdsteknologi
2.1

Arena Petroleumslogistikk

Hovedhensikten med dette prosjektet er å effektivisere logistikkjeder på Vestlandet ved å
overføre gods fra veg til sjø gjennom utvikling av smartere løsninger for terminal- og
transportfunksjonene. Målet er å løse både regionale og nasjonale utfordringer som følgende:
−
−
−

I en situasjon med økende trafikk av petroleumsfrakt fjerne mellom 30-50 trailere per
dag fra kyststamvegen E39 mellom Stavanger og Bergen.
Etablere IT-løsninger som kan minimere kostnader og papirarbeid i forbindelse med en
sjørute.
Så snart tilbudet er bærekraftig, få på plass et LNG-fartøy slik at utslipp reduseres.

www.greaterstavanger.com
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−

Få bedre kontroll med og rutiner for hvordan farlig gods håndteres, og institusjonalisere
dette tilbudet som metoden for å sende farlig gods mellom Stavanger og Bergen i første
omgang. Senere vil en utvide tilbudet nordover og etablere løsninger rettet mot
nordområdene hvor det også benyttes en kombinasjon av tog/skip/bil

Prosjektet vil kreve utvikling av IT-løsninger for bedre informasjonsflyt, systemutvikling og
bedre samhandling mellom aktører.
Fase 1 vil konkret knyttes til utvikling og etablering av en logistikkløsning for
petroleumsvirksomheten, kalt base2base@sea konseptet («base-til-base til sjøs»).
Fase 2 vil benytte erfaringene fra fase 1 på et utvidet logistikkmarked, hvor man i større grad
ser på intermodale løsninger som inkluderer jernbane.
Internasjonal transport trekkes inn gjennom GreCOR-prosjektet (EU inter-reg prosjekt hvor
fylkeskommunen er partner).
Søker er Risavika Terminaldrift som er et datterselskap av Risavika Havn. De andre aktørene
er bl.a. Risavika Havn, Norsea, Coast Center Base, Stavangerske, Halliburton og en rekke
andre aktører som eier eller frakter petroleumsrelatert gods mellom basene. Rogaland
fylkeskommune, Greater Stavanger, UIS v/samfunnssikkerhet og risikostyring samt
Brannvesenet i Sør Rogaland er også med i søkerteamet.
2.2

Arena Velferdsteknologi

Helse- og omsorgssektoren vil i framtiden stå overfor store utfordringer bl.a. knyttet til en
betydelig vekst i antall eldre. Dette forsterkes i Stavanger-regionen, som har hatt en høy
befolkningsvekst gjennom flere tiår.
I tillegg til de kravene dette setter til kommunehelsetjenesten, vil utfordringene kreve et godt
samarbeid i hele helsesystemets samhandlingskjede. Det vil være behov for å være innovative
og å bruke helse- og velferdsteknologi på en ny og utvidet måte, for å møte framtidens krav til
tjenester.
Det ligger godt til rette for at Stavanger-regionen kan bli en foregangsregion gjennom et nært
samarbeid mellom offentlig sektor, forsknings- og undervisningsinstitusjoner og leverandører.
Dette kommer bl.a. til uttrykk gjennom det pågående ”Felles Utviklingsprosjekt innen
Velferdsteknologi” der deltakerne er kommunene Stavanger og Randaberg, SUS, UiS, Lyse/
Altibox og IRIS.
Greater Stavanger arbeidet på denne bakgrunn i 2011 med å klarlegge mulighetene for å
utvikle et regionalt satsingsprogram innen helse- og velferdsteknologi. Greater Stavangers
styre har fått seg forelagt saker om dette 01.06.2011 og 28.09.2011 og på to konferanser i
2011 samt i en rekke møter med aktuelle regionale aktører. Det er i denne sammenheng
framkommet stor interesse for å delta i utviklingen av et slikt regionalt program og med god
spredning på næringsliv, offentlig virksomhet og undervisning og forskning.
Dette er videre fulgt opp gjennom et møte hos ordføreren i Stavanger i januar 2012. Her
deltok representanter fra offentlig sektor, akademia og leverandørbedrifter. En av
konklusjonene fra møtet var at det ble etablert en koordineringsgruppe for den regionale
satsingen. Den har representanter fra ledelsen i Stavanger kommune, SUS, UiS, IRIS, Laerdal
Medical, IBM, Viju, Lyse m.fl. Greater Stavanger har sekretariatsfunksjonen.
Koordineringsgruppen har hatt tre møter i 2012 der de ulike institusjonene har presentert sine
prosjekter. Det regionale initiativet har vært viktig for at IRIS har fått et prosjekt gjennom
Regionalt forskningsfond Vestlandet, og SUS som har igangsatt et program der en bl.a. vil
benytte lesebrett som en kommunikasjonsplattform mellom pasient og helsepersonell.
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Koordineringsgruppen har videre sluttet seg til et strateginotat for den regionale satsingen.
Denne strategiprosessen lå videre bak at Stavanger kommune med bistand av Greater
Stavanger, SUS m.fl. søkte og fikk et større prosjekt under IBMs internasjonale program for
«Smarter Cities Challenge».
Det er etter hvert utviklet et godt regionalt samarbeid mellom offentlige institusjoner, bedrifter
og akademia. På denne bakgrunn er det tatt initiativ til å søke om et større arenaprosjekt der
målet er å utvikle en regional næringsklynge som kan ha et godt samarbeid og inngrep mot
regionens kommuner, UiS, IRIS og SUS m.fl. Ipark vil stå som søker og Greater Stavanger
forutsettes å ha en aktiv rolle i prosjektet. Arenasøknaden baseres på et nært samarbeid med
Lyse, IBM, Altibox, Viju, kommunene i regionen, SUS, UiS, IRIS og en rekke mindre
kompetansebedrifter. Søknaden skal behandles av Koordineringsgruppen 13. mars.

3. Det europeiske innovasjonspartnerskapet for aktiv og sunn aldring
Europeiske Innovasjonspartnerskap (EIP) er en ny arbeidsmetode lansert i Innovation Union,
et av EUs flaggskipinitiativ som skal bidra til smart, inkluderende og grønn vekst (dvs. målet
med Europa 2020-strategien). Tanken er at man løser samfunnsutfordringer, for eksempel
knyttet til aldring, ved å utvikle innovative produkter og tjenester som samtidig skaper vekst
og sysselsetting.
Målet med EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn aldring, er å forlenge levealderen i
Europa med to sunne år. Initiativet tilbyr ikke finansiering, men satser på å bringe sammen
eksisterende europeiske, nasjonale (Forskningsrådet for vår del) og private
finansieringsverktøy. Partnerskapet fungerer som nettverk og læringsplattform for aktører og
ekspertise innen feltet og gir dessuten et fortrinn med henblikk på påvirkning av
Europakommisjonens innretning av politikk og programmer.
Innovasjonspartnerskapet består av følgende arbeidsgrupper:
−
−
−
−
−
−

A1 Medisinsikkerhet (Prescription and adherence) – vekt på selvstendighet (empowerment)
og utvikling av metodologi.
A2 Forebygging av fall – bred tilnærming til forebygging av fall som er en av hovedårsakene til
skade og dødsfall blant eldre.
A3 Forebygging av skrøpelighet (Prevention of frailty and decline) – fokus på ernæring og
underernæring som har stor innvirkning på skrøpelighet. (TIME)
B3 Integrert omsorg (integrated care) – forhindre innleggelser av eldre gjennom forebygging,
en svært populær arbeidsgruppe, ikke minst blant offentlige myndigheter.
C2 Selvstendige liv (independent living) - fokus på velferdsteknologiske løsninger og IKT som
bidrar til at flere kan bo hjemme lengre
D4 Age-friendly environments – horisontale innsatser, kampanjer og bevisstgjøring, nettverk
hvor bl.a. EUROCITIES og AGE deltar.

Greater Stavanger har i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor og Universitetet i
Stavanger søkt om opptak i to arbeidsgrupper i EUs innovasjonspartnerskap for aktiv og sunn
aldring, nemlig Integrert omsorg og Selvstendige liv.
Under Integrert omsorg er samhandlingsprosjektet på Jæren spilt inn, og under Selvstendige
liv er ordførerinitiativet og Lyses Smart Homes satsing spilt inn. Greater Stavanger står som
formell søker, og hensikten er å gi alle interesserte helseaktører i Stavanger-regionen tilgang
til kunnskap, marked og nettverk innenfor rammen av innovasjonspartnerskapet.
Dersom vi innvilges plass i innovasjonspartnerskapet, plasserer vi oss blant de fremste
helseregionene i Europa og posisjonerer oss til både å påvirke og å søke på utlysninger som
kommer.
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Søknad om opptak i EUs innovasjonspartnerskap på aktiv og sunn aldring og ARENA-søknad
på velferdsteknologi styrker hverandres mulighet til gjennomslag gjensidig.
Forslag til vedtak:
Saken om nasjonale og internasjonale søknader til orientering.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Birger Haraldseid
Kjølv E. Egeland
Tone Grindland Gustafsson
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Sak 08 – 2013 Samarbeid med Kielce-regionen
1. Bakgrunn for saken
EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa.
Ordningen ble opprettet mellom EFTA/EØS-landene da EØS ble utvidet med ti nye land i mai
2004. Regjeringens mål er at EØS-midlene skal vise at Norge er en stabil og pålitelig partner
som bidrar til felles europeiske mål innen miljø og klima, forskning og innovasjon,
kompetansebygging og styrking av fundamentale europeiske verdier som demokrati, rettsstat
og toleranse.
EØS-midlene utgjør i alt 1.788,5 mill. Euro for perioden 2009-14. Norges andel utgjør omlag
97 prosent, mens våre EFTA-partnere Island og Liechtenstein står for resten av bidraget. I alt
15 EU-land mottar EØS-midler i dag: Estland, Latvia, Litauen, Polen, Ungarn, Tsjekkia,
Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Hellas, Kypros, Malta, Spania og Portugal. Polen er et
særlig viktig samarbeidsland for Norge, og landet mottar en betydelig andel av tilskuddene fra
EØS-midlene.
Med bakgrunn i det høye aktivitetsnivået i Stavanger-regionen, er vår region vertskap for et
stort antall polske arbeidsinnvandrere. Etter at Polen ble medlem av EU i 2004 har antallet
polakker i Stavanger-regionen økt raskt, og denne befolkningsgruppen utgjør nå helt klart den
største gruppen utenlandske statsborgere. Fra 2005 til 2013 har antallet polakker i Rogaland
vokst fra 712 til 9.004 personer. Dette er om lag tre ganger så mange som den nest største
gruppen; personer fra Tyskland.
EØS-midlene gir tilskudd til ulike typer samarbeid mellom regioner og kommuner i Polen og
Norge. Greater Stavanger har i denne forbindelsen fått en henvendelse fra Kielce-regionen
med ønske om å utvikle et fellesprosjekt finansiert av disse midlene.
2. Formålet med prosjektet
Kielce er en by med ca. 200.000 innbyggere, og ligger mellom Krakow og Warszawa. Byen er
senter for en region med om lag 330.000 innbyggere. Byen har to universiteter, der det klart
største har en teknologisk innretning. I byen og i regionen finnes bl.a. en betydelig mekanisk
og metallurgisk industri. Kielce er vertskap for Polens største energimesse som arrangeres
årlig.
Byen Kielce ønsker å utvikle samarbeidet med de omkringliggende kommunene, særlig på
næringsområdet. I en stadig mer integrert region opplever byen behov for et tettere
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nabosamarbeid på lavere nivå enn fylkesnivå. De vurderer derfor Stavanger-regionen som den
regionen i Norge som er mest aktuell å etablere relasjoner med for å lære av andres
erfaringer.
Et sentralt forhold de er opptatt av, er hvordan å etablere fungerende samarbeid på tvers av
kommuner i en region som består av byer og mellomstore og mindre kommuner. Det er særlig
på næringsområdet dette synes mest interessant, men også andre ansvarsområder er nevnt.
Etableringen av Greater Stavanger vil derfor være høyst relevant for Kielce, der vi kan bidra
med erfaringer fra bakgrunnen for selskapsdannelsen, styringsutfordringer og mulige
løsninger, finansieringsordninger, oppgaveløsning, samspill mellom selskap og partnere,
mellom det offentlige selskapet og næringslivet mv.
Det vil være relevant å etablere direkte forbindelser også mellom Stavanger kommune og
Kielce by. Vi har vært i samtaler med rådmannen i Stavanger om dette, som finner prosjektet
interessant. Vi planlegger å trekke inn også en av de mindre kommunene i vår region, slik at
det interkommunale samarbeidet i vår region kan belyses fra ulike perspektiv. Når Kielce
eventuelt ønsker å utvide prosjektet til å se også på andre tjenesteområder som omfattes av
interkommunale samarbeid, bør det ikke være vanskelig å finne paralleller i Stavangerregionen.
Prosjektet er for øvrig under utforming i et samarbeid mellom Kielce og Greater Stavanger, og
alle elementer er ennå ikke på plass. Søknadsfristen for EØS-tilskudd i Polen er 5. april.
Når det gjelder utbyttet for Stavanger-regionen, anbefaler direktøren at vi ikke bør ha et
snevert syn på dette. Selv om utgangspunktet er at Kielce tar kontakt for å lære, vil det
utvilsomt være et læringsutbytte også for oss.
Et stort utbytte vil også ligge i at regionen, i første rekke representert ved Greater Stavanger,
Stavanger kommune og en mellomstor kommune, vil komme i inngrep med polske regionale
og lokale myndigheter. Offentlige virksomheter og private bedrifter gjennomfører
internasjonale rekrutteringstiltak, også rettet mot Polen. Det vil derfor være en klar fordel om
regionen kan øke sin forståelse av polske forhold, ikke minst på myndighetssiden.
I den strategiske næringsplanen som er ute på høring, er en av de internasjonale strategiske
grepene å utvikle samarbeid med land som har høy grad av innvandring til Stavangerregionen. Hensikten med det strategiske grepet er å øke kulturforståelsen, utvikle muligheter
for kompetanseoverføring og åpne muligheter for målrettet rekruttering.
3. Administrative og økonomiske konsekvenser
Det er Kielce som er initiativtaker og påtar seg det administrative arbeidet i forbindelse med
rapportering mv. Det er også Kielce som fremmer søknad om finansiering. 85 prosent av
kostnader til reiser, prosjektaktiviteter, kjøp av analyser/utredninger samt egen arbeidsinnsats
vil bli dekket av de tildelte prosjektmidlene. Det forutsettes en egenfinansiering på 15 prosent,
som er svært lavt i EU-sammenheng.
Fra direktørens side anser en at regionen på en lite ressurskrevende måte kan komme i
inngrep med en by og en region i Polen som har flere paralleller til vår region.
Dersom Kielces prosjektsøknad blir innvilget og prosjektet etableres, vil styret bli holdt
orientert om framdrift og resultater.
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Forslag til vedtak:
Styret tar sak om samarbeid med Kielce-regionen til orientering.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Tone Grindland Gustafsson
Erling Brox
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1.

Hva saken gjelder

Greater Stavanger har blitt bedt av styret om å vurdere regionens behov for boligbygging i
årene framover, og herunder vurdere hvor i regionen det finnes kapasitet til å bygge flere
boliger. Forespørselen omfatter også å gi forslag til felles rapporteringsrutiner for kommunene
med hensyn til forventet boligbygging på kort og mellomlang sikt.
I tillegg er Greater Stavanger anmodet om å gjennomføre en prosess for å oppdatere Strategi
for næringsarealer fra 2007. Anmodningen kommer fra kommunene Sandnes, Sola, Randaberg
og Stavanger som har gjennomført et politisk og administrativt samarbeid som har resultert i
«planstrategi for samarbeids-oppgaver i storbyområdet». Oppdatering og videreutvikling av
strategien for næringsarealer er en av tre hovedoppgaver i denne planstrategien og de fire
kommunene har besluttet å be Greater Stavanger om å gjennomføre denne oppgaven.
Beskrivelse av de to oppgavene
a. Vurdering av regionens behov og kapasitet for boligbygging
Kommunene i regionen ønsker å gjennomføre en mer koordinert innsats for å øke
boligbyggingen. For å kunne gjennomføre dette, vil det være behov for en beskrivelse av
hvordan behovet for boliger vil kunne komme til å utvikle seg i årene framover. I tillegg vil det
være behov for en beskrivelse av hvilken kapasitet det vil være i ulike deler av regionen til å
bygge flere boliger. Styret har også bedt om forslag til felles rapporteringsrutiner blant
kommunene med hensyn til forventet boligbygging. Ensartede definisjoner på forventet boligbygging de nærmeste årene vil gi politikerne grunnlag for å følge den regionale utviklingen tett
og sette inn korrigerende tiltak ved behov.
Når dette er på plass, vil kommunene kunne samarbeide om å legge til rette for nødvendig
antall boliger med sikte på å skape en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Med et
slikt utgangspunkt kan kommunene også planlegge hvordan ulike områder i regionen bør fases
inn blant annet i takt med utbyggingen av øvrig infrastruktur i regionen.
Parallelt med dette skal kommunene Randaberg, Sandnes, Sola og Stavanger i samarbeid
gjennomføre et prosjekt hvor en skal framskrive folkemengden og legge til rette for felles
boligstrategi for de fire kommunene. Det vil derfor være viktig at prosjektet som Greater
Stavanger skal gjennomføre på oppdrag av sitt styre innrettes på en god måte i relasjon til
samarbeidsprosjektet mellom de fire kommunene. Videre vil det være viktig å ha god kontakt
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mellom de to prosjektene. Greater Stavanger har i den forbindelse drøftet prosjektet og
tilnærmingen med kommuneplansjefen i Stavanger kommune.
b. Videreutvikling og oppdatering av strategi for næringsarealer
I felles planstrategi for Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger er det pekt på at storby–
området er under forandring og at flere eldre næringsområder allerede er langtkomne
transformasjonsområder. Samtidig minker dagens reserve av ledige næringsarealer. Regionen
trenger nye næringsarealer til erstatning for områdene som tas i bruk til andre formål, og for å
gi rom for arbeidsplassvekst. Blant annet vil Forusområdets rolle i storbyområdet i denne
sammenheng tas opp til ny vurdering.
Det er derfor vist til et behov for å igangsette arbeid med å oppdatere Strategi for næringsarealer fra 2007. Strategien ble utarbeidet av Greater Stavanger etter bestilling fra
kommunene. Strategidokumentet inneholder en grunnlagsdel og en strategidel. Grunnlags–
delen består i beskrivelser av behov, utviklingstrekk og kartfester hvor de regionale
næringsarealene finnes. Strategidelen angir elementer i en langsiktig utviklingsstrategi for
regionens næringsarealer.
Det er nå behov for å fange opp de siste års utvikling, endrede behov og forutsetninger. Årene
siden strategien vedtatt i 2007 har vist en utvikling med sterk økonomisk vekst, høye
prognoser for forventede investeringer i særlig olje- og gassnæringene og kraftige
oppjusteringer i befolkningsprognosene. Utviklingen gir i seg selv et behov for å gjennomgå
strategiens rammer og forutsetninger. Strategiens langsiktige perspektiv på 40-50 år knyttet
til arealbehov bør opprettholdes.
Det er behov for bredere kunnskap om kapasitet og potensial i alle de regionale
næringsområdene. Noen av områdene kan også få endrede forutsetninger som følge av
regionforstørrende transportinfrastruktur, som for eksempel Rogfast, grunnstrukturen for
høyverdig kollektivtransport, transportkorridor vest eller forlenget dobbeltspor på Jærbanen.
Kommunene ser også et sterkere behov for å utnytte potensialet i næringsområdene som er
tenkt tilrettelagt for både arbeidsplassintensive næringer og blandet arealbruk.
Byomformingen skyter fart. Nye ønsker fra næringslivet og fra politisk hold om å vurdere
byomforming av sentrale næringsområder som for eksempel Forus, gjør det aktuelt å ta
regionale helhetsvurderinger av næringsarealbehovet. Dagens strategi går kun i begrenset
grad inn i utfordringene knyttet til transformasjon og økt utnyttelse av de næringsområdene
som skal ha middel til høy arbeidsplasstetthet.
Forankringen av strategien i ny regionalplan for Jæren viser videre hvordan kommunenes
faglige og strategiske arbeid med næringsareal kan fungere som innspill til regionens
langsiktige arealplanlegging. Flere av kommunene har i forbindelse med høring av regional
planstrategi, pekt på behovet for en samlet revisjon av regionalplan Jæren. En oppdatert
strategi for regionale næringsarealer vil kunne utgjøre et tungtveiende og konstruktivt innspill
til en slik planrevisjon.
I forespørselen fra Randaberg, Sola, Sandnes og Stavanger står det at oppdateringsarbeidet
bør ha til hensikt å fange opp siste års utvikling, endrede behov og forutsetninger, og gi svar
på de problemstillingene som er beskrevet i notatet vedlagt saken. Det står videre at
sluttrapport bør foreligge innen andre kvartal 2014, forutsatt delleveranse i fjerde kvartal 2013
for å sikre samordning med kommuneplanarbeidene. Greater Stavanger AS bes etablere en
hensiktsmessig organisering av prosjektet.
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2.

Forslag til tilnærming til de to analyse- og utredningsoppgavene

2.1

Hovedinnretning

Etter Greater Stavanger sin vurdering kan det være hensiktsmessig å legge til rette for at
spørsmålene knyttet til boligbygging og næringsarealer ses i sammenheng. Slik vi ser det
innebærer forespørslene at det vil være behov for å gjennomføre analysearbeid som til en viss
grad vil være felles for begge prosjektene. For eksempel vil estimert befolkningsutvikling være
en felles forutsetning både for boligbehov og behov for næringsarealer.
Det er også naturlig å tenke seg at det bør være en sammenheng i den geografiske fordelingen
av framtidig boligbygging og framtidige næringsarealer i regionen, blant annet for å redusere
transportbehovet.
Slik vi ser det vil det være hensiktsmessig å gjennomføre et felles forprosjekt som tar sikte på
å besvare forespørselen fra styret om å vurdere regionens behov og kapasitet for boligbygging
og som også tar sikte på å oppdatere deler av grunnlaget for næringsarealstrategien.
Oppdateringen av næringsarealstrategien vil deretter bli gjennomført som et eget prosjekt,
hvor både grunnlaget for strategien og den oppdaterte strategien bør samles i et felles
dokument.
2.2

Innhold i et felles forprosjekt for boligbygging og næringsarealer

a) Utarbeide prognoser for befolkningsutviklingen i regionen.
Disse vil i stor grad legge vekt på arbeidskraftsbehovet som den sentrale driveren for
innflytting (inkludert innvandring) til regionen. Sammenhengen mellom forventet
aktivitetsnivå i næringslivet i årene framover og behovet for arbeidskraft dette vil
generere, vil derfor stå sentralt i prognosearbeidet. Innflytting (inkludert innvandring) sto
for nesten 60 prosent av befolkningsveksten i perioden 2005-2011 og fluktuerer langt
sterkere enn fødselsoverskuddet som stor for vel 40 prosent av befolkningsveksten i
perioden. Prognosene vil være grovmaskede på et overordnet geografisk nivå (eks. NordJæren, Sør-Jæren, Ryfylke)
Innretningen på arbeidet med befolkningsprognoser vil dermed være vesentlig forskjellig
fra arbeidet som gjennomføres i samarbeid mellom Randaberg, Sandnes, Sola og
Stavanger både med hensyn til detaljeringsnivå og geografisk nedslagsfelt. Det vil
imidlertid være viktig med god dialog mellom de to prosjektene, slik at sentrale
forutsetninger kan avstemmes.
b) Analysere behovet for boligbygging i regionen
Basert på prognosene for befolkningsutvikling analyseres det kvantitative behovet for
boligbygging fordelt på hovedområder i regionen (Nord-Jæren, Sør-Jæren, Ryfylke).
c) Kartlegge kapasitet for boligbygging i regionen
Ledige arealer for boligbygging innenfor ulike deler av regionen og innenfor ulike
tidshorisonter kartlegges. Forutsetninger som må være til stede for realisering (som for
eksempel infrastrukturutbygging) beskrives. Andre kapasitetsgrenser for vekst (for
eksempel kommuneøkonomi) beskrives.
d) Utarbeide forslag til felles rapporteringssystem for boligproduksjon
Rapporteringsrutinen må sikre oversikt over reelt forventet boligbygging i kommunene på
kort og mellom lang sikt.
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e) Oppdatere behovsanalysen for næringsarealer i lys av oppdaterte prognoser for
befolkningsutviklingen og ledig kapasitet i dagens næringsområder
f) Kartlegge kapasitet og potensiale i de regionale næringsområdene
Analysearbeidet må også vurdere kapasitet og potensiale i områder som er tiltenkt høy
arbeidsplasstetthet. I dette ligger også en kartlegging av arealbehovet til virksomheter som
bør flytte fra disse områdene for å kunne realisere fortettingspotensialet. Konsekvenser av
byomforming i tradisjonelt rene næringsområder må også vurderes i forhold til samlet
arealbehov.
g) Belyse hvordan en ny strategi for næringsarealer kan bidra til redusert transportarbeid

2.3

Innhold i hovedprosjektet - Oppdatere og videreutvikle strategien for
næringsarealer

Greater Stavanger vil gjennomføre en prosess for å oppdatere Strategi for næringsarealer fra
2007 i tråd med anmodningen fra kommunene.
Sluttrapport planlegges å foreligge innen andre kvartal 2014. Rapporten vil ta opp i seg
oppdateringen av grunnlaget for strategien som gjennomføres i forprosjektet, punkt a) til g)
ovenfor.
Det videre arbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger:
a) Siste års utviklingstrekk og endrede behov/forutsetninger må vurderes (kapitlene 4-5),
herunder en vurdering av trender i næringslivet som har betydning for hvilke krav som bør
stilles for regionale næringsområder.
b) Strategien må oppdateres i forhold til ny Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen
(Greater Stavanger – sendt på høring jan 2013) og strategiske prioriteringer i denne. Det
kan også være behov for å vurdere om regionen kan være tjent med å profilere enkelte
næringsområder inn mot særskilte næringer.
c) Sentrumsutvikling (kapittel 7) er fortsatt viktig for kommunene, men strategidokumentet
bør oppdateres i lys av nyere utvikling innenfor særlig handelsbransjen og kommunenes
arbeid med sentrumsutvikling. Flere kommuner har vedtatt eller har pågående planarbeider
for sentrumsområdene.
d) Måten næringsområdene kategoriseres (kapittel 9) må samordnes med tilsvarende
kategoriinndeling i regionalplan Jæren (retningslinjer for regionale næringsområder). Den
konkrete kategorien for hvert enkelt regionale næringsområde må gjennomgås og
oppdateres. Spesielt må det vurderes om noen av områdene vil få endrede forutsetninger
som følge av regionforstørrende transportinfrastruktur, for eksempel rogfast,
grunnstrukturen for høyverdig kollektivtransport jfr. KVU, transportkorridor vest eller
forlenget dobbeltspor på Jærbanen.
e) Strategien for utvikling av de regionale næringsarealene og regionale logistikknutepunkt,
(kapittel 10) må oppdateres og det bør særlig ses på følgende:
•

Ny strategi må ha en bredere målforståelse som inkluderer regionens behov for
redusert transportarbeid og klimahensyn. Strategiens mål er i dag begrenset til å sikre
tilbudet av næringsareal for næringslivets behov.
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2.4

•

Økt fokus på samordnet areal- og transportplanlegging og prioritering av
kollektivtransporten, tilsier konsentrasjon av arbeidsplasser og funksjoner langs
hovedårene for kollektivtransport. Strategien bør peke på incentiver for transformasjon
og økning i funksjonsmangfold i disse områdene.

•

Videreutvikle de regionale logistikknutepunkt til nasjonale og internasjonale
knutepunkt, samt videreutvikle infrastrukturen for intern og ekstern gods- og
persontransport til disse knutepunkt.

•

Ny strategi må peke på en hensiktsmessig etablering av og innhold i et
utviklingsprogram for de regionale næringsområdene. Det vil kreve at man i arbeidet
vurderer ulike virkemidler og modeller for gjennomføring, herunder å vurdere fortsatt
aktualitet av et regionalt eiendomsutviklingsselskap. Utviklingsprogrammet må blant
annet bidra til å realisere potensialet og kapasiteten i områdene som skal tilrettelegges
for høy arbeidsplasstetthet.

Forslag til organisering av prosjektet

Styret for Greater Stavanger vil være prosjektets styringsgruppe. Det bør settes ned en
prosjektgruppe bestående av representanter fra kommuner i ulike deler av regionen, samt
fylkeskommunen.
Det bør engasjeres et konsulentmiljø for gjennomføring av prosjektet. Det forutsettes tett
samarbeid mellom prosjektgruppen og konsulentmiljøet.
2.5

Forslag til framdriftsplan og økonomisk ramme

Nedenfor følger forslag til framdriftsplan. Det bør settes av i størrelsesorden 600.000 –
700.000 kr til prosjektet, fordelt på 300.000 – 400.000 kr til forprosjektet og 300.000 –
400.000 kr til hovedprosjektet.
Forprosjektet vil dermed kunne gjennomføres innenfor avsatte midler i budsjettet for 2013 til
analyse av behov og kapasitet for boligbygging, mens gjennomføring av hovedprosjektet vil
medføre at det avsettes midler til dette i budsjettet for 2014.
1. kv. 2013 2. kv. 2013

3. kv. 2013 4. kv. 2013 1. kv. 2014 2. kv. 2014

1 Behandling i styret for Greater Stavanger AS
3 Anbudsfase, forprosjekt
4 Prosjektstart
5 Sluttrapport forprosjekt
6 Oppstart av hoveprosjekt - strategidel
7 Sluttrapport hovedprosjekt - strategi for næringsarealer

Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til opplegget for gjennomføringen av prosjektet.
Jan Soppeland
Adm. dir.

Ola Saua Førland
Mulighetsutvikler
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sak 10 næringsarealer og boligbygging

