Til

Kopi til

Styret i Greater Stavanger
Møtedato og tid

Stein Racin Grødem, Kjell Haver,
Stein Fosså

Møtested

29.02.2012
Kl 12:00-15:00

Møterom 2,
Måltidets Hus, Ipark
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Side:
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Direkte telefaksnr.

Innkalt av

Referanse

Direkte telefonnr.

Erling Brox

/EB

95 25 99 55

Innkalling til styremøte 29. februar 2012

Sak 01 – 2012

Godkjenning av protokoll fra møtet 30.11.2011

Sak 02 – 2012

Styrets arbeidsform

Sak 03 – 2012

Årsberetning og regnskap for 2011

Sak 04 – 2012

Partnerskapsavtale med fylkeskommunen

Sak 05 – 2012

Høringsuttalelse om nytt hus til Rogaland Teater

Sak 06 – 2012

Rullering av Strategisk næringsplan

Sak 07 – 2012

Rapport fra WECPs årsmøte

Sak 08 – 2012

Regional energi- og varmeplan: Høringsutkast

Sak 09 – 2012

Forslag til ny valgkomité

Sak 10 – 2012

Forberedelse av ny periode for Stavanger-regionens Europakontor

Orienteringssaker
Eventuelle muntlige orienteringer.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling

Christine Sagen Helgø
Styrets leder

Jan Soppeland
Daglig leder

1

Til

Kopi til

Styret

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Dato skrevet

Side

07.02.2012

1 av 1

Direkte telefonnr.

Erling Brox

95 25 99 55

Sak 01 – 2012 Godkjenning av protokoll fra møtet
30.11.2011
Protokoll fra forrige styremøte framlegges til godkjenning og undertegning. Det spesielle ved
denne protokollen er at bare to av dagens styremedlemmer var til stede på det aktuelle møtet
(Ellen Solheim som vara, Christine Sagen Helgø som observatør). De øvrige medlemmer bes
derfor undertegne på at de har sett protokollen.
Det kan nevnes at umiddelbart etter møtet ble protokollforslaget sendt til møtedeltakerne på
vanlig måte, med oppfordring om å lese den nøye med henvisning til denne situasjonen. De
fem medlemmene som meldte tilbake, sluttet seg til protokollforslaget.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra ordinært styremøte 30. november 2011 godkjennes.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler

Vedlegg:
Protokollforslaget
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Til stede

Dessuten møtte

Norunn Østråt Koksvik, Håkon Rege, Elfin Lea,
Tone Tvedt Nybø, Bjørn Laugaland, Brit Rugland,
Siri Skaar Stornes, Johanne Brendehaug, Martin
Gjelsvik, Ellen Solheim

Jan Soppeland, Felix Laate, Harald Finnvik,
Erling Brox (ref.)

Møtedato

Forfall

30.11.2011,
Kl. 12:00 – 15:30

Leif Johan Sevland, Tom Tvedt, Einar Risa,
Aslaug Mikkelsen

Møtested

Dato skrevet

Side

Måltidets Hus, Ipark

01.12.2011

1 av 4

Christine Sagen Helgø møtte som
observatør for Stavanger kommune.

Protokoll fra styremøte 30. november 2011
Før åpningen av møtet var styret invitert til julelunsj ved Gastronomisk Institutt/Måltidets Hus.
Etter møtet takket direktør Jan Soppeland det avtroppende styret for et svært godt samarbeid.

Sak 35 – 2011

Godkjenning av protokoller fra møtet 28.09.11
og fra epost-møtet 25.10.11
Vedtak:
1. Protokoll fra ordinært styremøte 28. september godkjennes med
tilføyelsen «Problemet er at det ikke er særlig samhandling mellom
dem, og Statkraft henter heller kompetanse østfra enn å bygge opp
kunnskaper i Ryfylke.» i sak 26.
2. Protokoll fra styrets epost-møte 25. oktober godkjennes.

Sak 36 – 2011

Handlingsplan for 2012
Sak 36 og 37 ble behandlet under ett.
Jan Soppeland orienterte om handlingsplanen, og om hvilke
budsjettmessige konsekvenser planforslaget medfører.
Prosessen med å spisse organisasjonens aktiviteter er videreført. En
ønsker særlig å frigjøre mer midler til arbeidet med bedriftsetablering/lokalisering. Videre ønsker en å styrke arbeidet med infrastruktur og med
kontakt med sentrale myndigheter. Dette kan medføre behov for å styrke
bemanningen neste år.
I den påfølgende diskusjonen var styremedlemmene særlig opptatt av
arbeidet med å skaffe tilstrekkelig arbeidskraft til regionen, både innen
omsorgssektoren og ellers. Det er særlig i grenselandet mellom privat og
offentlig sektor et selskap som Greater Stavanger kan spille en rolle.
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Det var et ønske om å løfte kompetansemiljø i primærnæringene, som
NVH Høyland og Bioforsk, fram på framtidige årskonferanser.
Under kapittelet om samfunnskontakt ble det påpekt at regionen bør bli
bedre når det gjelder kontakten med Rogalandsbenken på Stortinget.
Videre ble det etterlyst resultater av prosjektet som skulle gi
småprodusenter av matprodukter lettere adgang til markeder (Kvadrat),
og som Greater Stavanger ga økonomisk støtte til. Jan Soppeland
opplyste at Ipax har utredet spørsmålet. Det har ikke vært lett å
kvantifisere verdiskapingspotensialet for smaåskala matproduksjon, men
studien dokumenterer og konkretiserer likevel muligheter og utfordringer
knyttet til omsetting av slike produkter.
Innen kompetanseutvikling var en opptatt av at vi må tenke strategisk
med hensyn til å formulere tilnærminger og tiltak som skiller oss fra
andre regioner. Vi bør ha spesifikt fokus på innovasjon i offentlig sektor.
Videre anbefales et nytt punkt om innovasjon under nyskapingskapittelet. Disse forholdene vil bli vurdert ved rullering av Strategisk
Næringsplan.
Vedtak:
Styret godkjenner forslag til handlingsplan for 2012.
Sak 37 – 2011

Budsjett for 2012
Vedtak:
Styret godkjenner forslag til budsjett for 2012.

Sak 38 – 2011

Oppnevning av medlemmer til styringsgruppen for
Europakontoret
Forslag til kandidater var fremmet av de kommunale medlemmene av det
nye styret i Greater Stavanger, og ble lagt på bordet ved behandlingen.
Elfin Lea varslet at kommunene på Sør-Jæren kunne ønske å vurdere sin
representasjon på ny, da de øvrige kommuner og valgkretser har
nominert samme kandidater som til styret i Greater Stavanger.
En ble enige om at dersom Sør-Jæren ønsker å gjøre om på sin
representasjon, kan dette enkelt gjennomføres på neste styremøte.
Vedtak:
Som Greater Stavangers representanter i styringsgruppa for
Europakontoret oppnevnes:
Christine Sagen Helgø med Per A. Thorbjørnsen som personlig
vararepresentant
Cecilie Bjelland med Arnt-Heikki Steinbakk som personlig
vararepresentant
Stanley Wirak med Pål Morten Borgli som personlig vararepresentant
Ole Ueland med Jan Sigve Tjelta som personlig vararepresentant
Frode Fjeldsbø med Ane Mari Braut Nese som personlig vararepresentant
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Bjørn Kahrs med Arild Melberg som personlig vararepresentant
Sak 39 – 2011

Fornyelse av partnerskapsavtaler
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 40 – 2011

Prosjektet Barents Oil & Gas Cluster – Regional erfaringsoverføring
Vedtak:
Styret tar avtalen mellom Greater Stavanger og Rogaland fylkeskommune
om BOGC-prosjektet til orientering.

Sak 41 – 2011

Status for vertskapskontoret
Jan Soppeland opplyste at det er svært gode tilbakemeldinger fra
brukerne av Vertskapskontorets tjenester. For neste år vil vi søke å øke
bidragene fra eksterne samarbeidspartnere, som Næringsforeningen og
Avinor. Styremedlemmer anbefalte at det sendes ut informasjon til
kommunene om hva Vertskapskontoret kan tilby.
Vedtak:
Styret tar orienteringen om Vertskapskontoret til orientering.

Sak 42 – 2011

Status for arbeidet med petroleumsmeldingen
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 43 – 2011

Uttalelse om utbedring av RV17 Årdal – Tau
Vedtak:
Styret i Greater Stavanger understreker viktigheten av riksveg 13 som
transportåre for næringslivet i Stavanger-regionen, og ber Statens
Vegvesen om å forlenge tunnelprosjektet ved Tysdalsvatnet forbi det
rasutsatte området ved Melkerånå i Hjelmeland.

Sak 44 – 2011

Høringsuttalelse til kommunedelplan for Bybåndet sør
I diskusjonen ble det understreket betydningen av at Sandnes følger opp
finansieringen av Bybanekontoret. Det var imidlertid enighet om at
styrets uttalelse utelukkende fokuserer på planforslagets næringsarealer.
Vedtak:
Styret slutter seg til forslag til høringsuttalelse.
5

Orienteringssaker
− Posisjonsnotat om Forsvaret i Rogaland fram mot ny langtidsplan var lagt på bordet.
− Erling Brox orienterte om arbeidet med regional overtakelse av Sivilforsvarets anlegg i
Vagleleiren til fortsatt bruk som treningsanlegg for Sør-Rogaland Brannvesen, samt mulig
etablering av et samfunnssikkerhetssenter.
Stavanger – 29.02.2012
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Til

Kopi til

Styret

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Dato skrevet

Side

12.01.2012

1 av 1

Direkte telefonnr.

Erling Brox

95 25 99 55

Sak 02 – 2012 Styrets arbeidsform
1.

Bakgrunn for saken

Ved oppstart av ny partnerskapsperiode og etter restruktureringen av styret, kan det være
grunnlag for at styret drøfter og avklarer flere forhold med hensyn til valg av arbeidsform.
Denne saken er ikke nødvendigvis fullstendig utfyllende, men inneholder de punktene som
direktøren finner relevante i en slik sammenheng.
2.

Aksjeloven, vedtektene og partnerskapsavtalene

Greater Stavanger Economic Development er opprettet som et aksjeselskap. Aksjeloven setter
krav til styret og dets arbeidsform. Aksjelovens kapittel 6 inneholder en rekke bestemmelser
som gjelder styring og ledelse av et selskap. Om selskapets styre heter det at:
−
−
−
−
−
−
−
−

Forvaltningen av selskapet hører under styret.
Styret skal sørge for forsvarlig organisering av virksomheten.
Styret skal i nødvendig utstrekning fastsette planer og budsjetter for selskapets
virksomhet, og kan også fastsette retningslinjer for virksomheten.
Styret skal holde seg orientert om selskapets økonomiske stilling og plikter å påse at
dets virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll.
Styret iverksetter de undersøkelser det finner nødvendig for å kunne utføre sine
oppgaver.
Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse og selskapets virksomhet for øvrig.
Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse.
I selskaper som bare har én aksjeeier, skal styret sørge for at avtaler mellom selskapet
og aksjeeieren nedtegnes skriftlig.

Det er vanlig å sammenfatte styrets oppgaver til å omfatte:
−
−
−
−

Strategi
Kontroll
Organisasjonsforhold
Overordnete ressursprioriteringer

Det er både i selskapets vedtekter og i partnerskapsavtalene tatt inn bestemmelser om dette,
og om styrets ansvar og virksomhet etter aksjeloven. Styrets medlemmer har nylig fått
tilsendt disse dokumentene, som følger denne saken som utrykte vedlegg.
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3.

Forhold som foreslås vurdert

Møteform
Det avgåtte styret fikk i sin tid redegjort for konsekvensene av vedtatte endringer i
offentlighetsloven, og styret vedtok i den forbindelse at dets møter skal gjennomføres åpent
for publikum og presse. Det avgåtte styret vedtok i en senere sammenheng at selskapet skal
praktisere meroffentlighet. Direktøren ber det nye styret ta stilling til om denne praksisen skal
videreføres. Om ønskelig, kan det redegjøres muntlig i møtet for innholdet i de nevnte sakene.
Møtested
Selskapet har sitt faste kontorsted ved Ipark på Ullandhaug. Ipark har også godt egnete
møtelokaler for gjennomføring av styrets møter, men styret bør gi signaler om en ønsker at
styrets møter gjennomføres vekselvis ved Ipark og annetsteds – for eksempel kombinert med
befaringer ved aktuelle virksomheter i regionen.
Møtefrekvens
Styreinstruksen som ble vedtatt ved selskapets oppstart angir at «Styret skal normalt
gjennomføre 5-7 ordinære styremøter pr. år». Erfaringen gjennom fire driftsår har vist at det
normalt har vært tilstrekkelig med fire årlige møter. I de reviderte partnerskapsavtalene og i
vedtektene framgår det at «Styret gjennomfører regelmessige møter og minst én gang pr.
kvartal».
Honorar
Det er generalforsamlingen som fastsetter størrelsen på et eventuelt honorar til styreleder og
styremedlemmer. Fram til nå har ikke styret for Greater Stavanger vært tilstått honorar, etter
eget ønske. Styret bør drøfte hvilken praksis en ønsker i dette spørsmålet.
Saksutredninger
Det er tradisjon både i kommunal virksomhet og i større private virksomheter at beslutninger
tas på grunnlag av skriftlige saksutredninger. Styret kan i tillegg velge å basere sine drøftinger
på skriftlige notater som redegjør for problemstillinger i en tidlig fase, samt muntlige
innledninger/orienteringer om aktuelle saker under arbeid. Styret bør gi signaler overfor
administrasjonen om hvordan styret ønsker saker forberedt og lagt frem til styremøtene.
Strategi
Det er foreløpig ikke gjennomført noe eget strategimøte for styret. En kan si at strategiene for
virksomheten til nå har blitt ivaretatt gjennom behandlingen av Strategisk næringsplan hvert
fjerde år, og virksomhetens Handlingsplan hvert år. Styret bør klarlegge behovet for egne
strategimøter, varighet på strategimøtene (ordinært styremøte, halvdags-/heldagssamling
etc.), samt eventuelt behov for årlige strategimøter.
Studietur
Avgått styre gjennomførte én studietur – til Business Region Göteborg, i kombinasjon med et
ordinært styremøte. Direktøren ønsker signaler på om det er ønskelig med en eller flere
studieturer i inneværende partnerskapsperiode.
Rapportering
Styret bør drøfte omfanget av rapportering om selskapets virksomhet og resultater til styre,
partnerkommuner og offentligheten. Så langt har det vært lagt opp til en skriftlig rapportering
for første og andre tertial, samt årsrapport der tredje tertial inngår.
Evaluering
Styret bør gi signaler om en ønsker å sette av tid til å evaluere styrets
arbeidsform/virksomhet, og i så fall med hvilken hyppighet.
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Protokoll
Styrets beslutninger føres inn i protokoll, som framlegges til godkjenning på påfølgende møte.
Protokollen underskrives av alle styremedlemmer som er til stede når protokollen legges fram.
Praksis har vært at medlemmer som ikke var til stede på det aktuelle møtet, undertegner på at
de har sett protokollen. Det har videre vært praksis for at protokollen legges ut på selskapets
nettsider sammen med saksdokumentene.
Arbeidsutvalg
I partnerskapsavtalen og vedtektene er det åpnet for at styret kan nedsette et arbeidsutvalg
med inntil fem medlemmer til å forestå den løpende virksomhet mellom hvert styremøte.
Styret har så langt ikke hatt arbeidsutvalg.
Styreinstruks
Aksjeloven stiller krav om utarbeidelse av instruks for styrets virksomhet for selskaper hvor
ansatte er representert i styret. Styreinstruks skal inneholde nærmere regler om styrets arbeid
og saksbehandling, samt inneholde regler om hvilke saker som skal styrebehandles og daglig
leders arbeidsoppgaver og plikter overfor styret. Instruksen skal også inneholde regler for
innkalling og møtebehandling
Da dette styret har under 30 ansatte og dermed ikke har representanter for de ansatte, er det
ikke et lovkrav at det utarbeides styreinstruks. Det avgåtte styret anså det likevel som
hensiktsmessig å ha en slik instruks. Den gjeldende styreinstruksen er tidligere utsendt.
Styreinstruksen sammenfatter de forhold som er omtalt i denne saken og forsøker å gi
hensiktsmessige retningslinjer for styrets eget arbeid og avklare oppgaver og fullmakter
mellom styre og daglig ledelse. Styret bes vurdere om det er forhold i styreinstruksen som bør
endres.

Forslag til vedtak:
Styrets presiseringer slik de framkom i drøftingene legges til grunn for det videre arbeidet.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler

Vedlegg: (eget hefte)
−
−
−

Styreinstruks
Partnerskapsavtale
Vedtekter
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Til

Kopi til

Styret

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Dato skrevet

Side

20.02.2012

1 av 1

Direkte telefonnr.

Felix Laate

99 32 90 91

Sak 03 - 2012 Årsberetning og regnskap 2011
Det er utarbeidet et forslag til årsberetning for 2011. Forslaget fremmes styret for behandling.
Årsberetningen gir en kort oppsummering av Greater Stavangers aktiviteter i 2011, samt en
oversikt over prosjektets økonomiske status ved årsskiftet.
Beretningen viser at året har vært preget av et høyt aktivitetsnivå. Virksomheten i selskapet
har medført et resultat før skattekostnad på – 7.248.516 kr. Underskuddet vil bli søkt dekket
gjennom konsernbidrag fra morselskapet, Forus Næringspark AS. Medregnet skattekostnaden
er det et behov for underskuddsdekning på om lag 7,4 mill. kr.
I følge reglene for årsrapportering skal styret kun godkjenne styrets beretning og regnskapet.
Resten av den skriftlige årsrapporten er direktørens mer omfattende rapport om prosjektaktivitetene i året som har gått.
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 2011 under forutsetning av at det framlagte
regnskapet ikke endres ved behandlingen i generalforsamlingen for Forus Næringspark AS.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Felix Laate
Kommunikasjonsansvarlig

Vedlegg:
Årsberetning for 2011
Regnskap for 2011
Noter for 2011
Årsrapport for 2011
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Greater Stavanger Economic Development AS
ÅRSBERETNING FOR 2011
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. 21 988 464 i 2011. Dette er en økning på kr. 512 052 fra 2010. Styret og
ledelsen er tilfreds med årsresultatet på kr -5 397 830 da dette er innenfor de rammer og budsjetter som var fastsatt.
Totalkapitalen pr 31.12.11 var kr 14 325 432. Egenkapitalen pr 31.12.11 var kr. 1 000 000 som er 6,98 % 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 5 menn og 3 kvinner i selskapet. I styret sitter 4 kvinner og 7 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, 29. februar 2012

…………………….
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

……………………..
Reinert Kverneland
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

2011

2010

21 988 464
21 988 464

21 476 412
21 476 412

0
9 551 440
19 757 247
29 796
29 338 484

231 176
10 260 834
19 822 271
29 800
30 344 081

-7 350 020

-8 867 669

72 441
42 438
738
164
12 474
101 504

50 623
300
0
35
106 098
-55 210

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

-8 922 879
-2 210 647
-6 712 232

Årsunderskudd

-5 397 830

-6 712 232

Overføringer
Overført fra annen innskutt egenkapital
Sum overføringer

5 397 830
-5 397 830

6 712 232
-6 712 232

Varekostnader
Lønnskostnader m.m.
Andre driftskostnader
Avskrivninger
Sum driftskostnader

6
6
2

Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekter
Finansinntekter
Rentekostnad til foretak i samme konsern
Annen rentekostnad
Finanskostnader
Resultat av finansposter
Resultat før skattekostnad
Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat
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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

2011

2010

14 905
69 804
500 000
584 709

0
99 600
500 000
599 600

2 446 011
8 661 398
11 107 409

10 082 450
11 498 262
21 580 712

2 633 313

2 414 123

Sum omløpsmidler

13 740 722

23 994 834

Sum eiendeler

14 325 432

24 594 434

Omløpsmidler
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer

7

Bankinnskudd, kontanter o.l.
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Greater Stavanger Econ. Dev AS
Balanse
Note
Egenkapital og gjeld
Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Sum innskutt egenkapital

2011

2010

3

1 000 000
1 000 000

1 000 000
1 000 000

4

1 000 000

1 000 000

0
0
1 574 382
1 574 382

2 920
2 920
1 490 845
1 490 845

3 037 673
2 066 636
266 294
866 510
1 245 797
4 268 140
11 751 049

4 860 217
2 530 802
402 363
2 170 758
7 199 440
4 937 089
22 100 669

Sum gjeld

13 325 431

23 594 434

Sum egenkapital og gjeld

14 325 432

24 594 434

Opptjent egenkapital
Sum egenkapital
Gjeld
Utsatt skatt
Sum avsetning for forpliktelser
Annen langsiktig gjeld
Sum langsiktig gjeld
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Kortsiktig gjeld
Gjeld til selskap i samme konsern
Leverandørgjeld
Betalbar skatt
Skyldig off. skatt/avgifter
Forskudd fra kunder
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld
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Stavanger, den 29.02.2012

Christine Sagen Helgø
Styreleder

Cecilie Bjelland
Styremedlem

Per A. Thorbjørnsen
Styremedlem

Stanley Wirak
Nestleder

Tove Frantzen
Styremedlem

Ole Ueland
Styremedlem

Ole Tom Guse
Styremedlem
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Greater Stavanger Econ. Dev AS
Noter til regnskapet for 2011
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 01.01.11
Tilgang i året
Akk. Avskrivninger
Bokført verdi 31.12.2011
Årets avskrivninger
Avskrivningsprosent

Kontormøbler
148 982
0
-87 678
61 304
29 796
20%

Kunst
8 500
0
0
8 500

Totalt
157 482
0
-57 882
69 804
29 796

0%

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 01.01.11
Konsernbidrag
Årets resultat
Egenkapital 31.12.11

Aksjekapital
1 000 000

Annen innskutt
egenkapital
5 397 830
-5 397 830

1 000 000

0
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Udekket tap
0

SUM
1 000 000
5 397 830
0 -5 397 830
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%

-7 248 516
638 919
63 662
0
7 496 985
951 050
266 294

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

01.01.11
10 428
0
0
10 428
2 920

31.12.11
-3 233
-50 000
0
-53 233
-14 905

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

266 294
-2 099 155
-17 825
-1 850 686

Note 6 Spesifisering av lønnskostnader i resultatregnskapet
2011
Lønn, feriepenger etc
Arbeidsgiveravgift
Pensjon
Andre personalkostnader
Sum

2010

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

8 210 980
1 266 583
738 046
45 225
10 260 834

8

12

990 056

512 295

Antall ansatte
Lønn/godtgjørelser ledende personer:
Daglig leder

Styret: det er ikke utbetalt godtgjørelse til styret i 2011.
Revisor:
Godtgjørelse til revisor er for 2011 kostnadsført med kr 82 500.
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Endring
13 662
50 000
63 662
17 825

Greater Stavanger Econ. Dev AS
Note 7 Prosjekter
Forskuddsbetalte kostnader knyttet til gående prosjekter er pr. 31.12.2011 kr. 403 412.
Forskuddsbetalt fra kunder knyttet til gående prosjekter er pr. 31.12.2011 kr. 3 068 429.
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. 31.12.2011 er kr. 500 000 innbetalt fra kommunene.
Note 9 Gjeld til selskap i samme konsern
Selskapet har pr. 31.12.2011 en gjeld til Forus Næringspark AS på kr. 3 037 673. Det er ikke
beregnet renter på lånet. Lånet vil bli motreknet mot konsernbidrag for 2011.
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Årsrapporten gir en oversikt over hvilke oppgaver Greater Stavanger har arbeidet med
i 2011. I tillegg gis det informasjon om organisasjonens økonomiske status.
Løsningen av oppdrag og prosjekter har i all hovedsak fulgt vedtatt handlingsplan. Årsregnskapet er
i godt samsvar med budsjett. Kostnadene er holdt på et noe lavere nivå enn det rammene tilsier,
blant annet som resultat av en forsiktighetslinje knyttet til usikkert nivå for videre drift fra 2012 og
en føre-var holdning til prosjekter som kan generere store kostnader mot slutten av regnskapsåret.
Fjoråret var preget av svært høy aktivitet i mange og viktige prosjekter, men også av at Greater
Stavangers første fireårsperiode ble evaluert og partnerne tok stilling til å fornye sin deltakelse i
organisasjonen. Evalueringen ble foretatt ved bruk av ekstern konsulent, gjennom en intern
systematisering av aktiviteter i perioden, og gjennom innhenting av erfaringer både fra deltakende
partnere og samarbeidspartnere i det regionale næringslivet.
Konklusjonene var meget positive på de aller fleste områder, men kartleggingen avdekket at noen
av partnerkommunene i randsonen av regionen opplevde mindre nytte av Greater Stavangers arbeid
enn de mer sentralt beliggende. Det ble også påpekt behov for ytterligere rolleavklaring mellom
Greater Stavanger og Rogaland fylkeskommunes når det gjelder arbeid med næringsutvikling.
Greater Stavanger fikk svært gode skussmål fra næringslivet.
Innspillene til forbedringer og justeringer førte blant annet til at betalingsstrukturen for partnerne
ble differensiert, ved at Stavanger kommune fra 2012 betaler 60 kroner per innbygger, mens de
øvrige betaler 30 kroner. Det er i partneravtalen med fylkeskommunen blant annet avtalt
kvartalsvise samordningsmøter. Også vedtektenes bestemmelser om styresammensetningen ble
endret for neste partnerskapsperiode. Som følge av ny lovgivning knyttet til habilitet og skjerpet
praksis rundt offentlige anskaffelser, fulgte styre, årsmøte og generalforsamling administrasjonens
råd om at styret kun bør sammensettes av representanter utpekt av kommunene og
fylkeskommunen. Ordningen med representasjon fra næringsliv og akademia måtte dessverre
forlates. Greater Stavanger vil sikre innspill fra disse viktige aktørgruppene gjennom andre fora. Ett
av dem er Energistrategisk forum, som ble etablert i 2011 og som fungerer svært godt også som
referansegruppe på vegne av regionens viktigste næringsklynge.
Arbeidet med evaluering og reorganisering for ny partnerperiode fra 2012-2015 krevde betydelig
innsats fra organisasjonens ledelse. Evalueringen av Greater Stavangers arbeid skapte også en
omfattende debatt i media og i det politiske rom, og behovet for informasjon både til partnere og
eksterne ble større enn forutsatt. Utfallet må imidlertid karakteriseres som svært gledelig. Samtlige
partnere besluttet å fortsette i den nye perioden. Organisasjonen tar det som en honnør og
tillitserklæring at over 90 % av politikerne i 15 kommuner stilte seg bak ønsket om at vårt felles
arbeid skal fortsette.
Også rollen som sekretariat for Stavanger-regionens Europakontor har medført ekstraordinære og
arbeidskrevende oppgaver i 2011. For perioden 2012-2016 skal virksomheten struktureres og
organiseres slik at den kan påta seg arbeidsgiveransvar og også her drive i henhold til
anskaffelsesreglement for offentlige virksomheter. Dette vil skje gjennom å organisere arbeidet i en
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forening, som leier administrative tjenester og «hjemme-medarbeider» fra Greater Stavanger.
Parallelt pågår en prosess for å få tilslutning til videre deltakelse fra partnerne i samarbeidet.
Ved inngangen til 2012 teller Greater Stavangers organisasjon åtte fast ansatte. I tillegg benyttes
innomhus konsulenter til driftsmessige og interne prosjektoppgaver i et omfang som tilsvarer om
lag tre til fire hele stillinger. Utover dette kjøpes det inn eksterne konsulenttjenester på områder der
selskapet selv ikke har kompetanse eller kapasitet. Til sammen gir dette en hensiktsmessig
fleksibilitet i tjenesteleveransen fra Greater Stavanger.
Fjoråret brakte særlig gledelige resultater fra delegasjonsreiser til OTC i Houston og Offshore
Europe i Aberdeen. Vi ser også innledningen av et svært løfterikt samarbeid mot den gryende
oljenasjonen Grønland. Næringsarealprosjektet videreselges nå som produkt til andre regioner, og
arbeidet med varme- og energiplaner har fått både stor oppslutning regionalt og betydelig støtte fra
ENOVA. Arbeid med bedriftsrekruttering er i ferd med å bli intensivert og målrettet, og olje- og
gassnæringen står høyt på vår agenda – blant annet gjennom den vellykkete lanseringen av
Energistrategisk forum.
Året brakte også en tydeliggjøring av regionens langsiktige muligheter innen energinæringen. I
2011 ble det gjort nye store og gledelige funn av olje i Nordsjøen; funn som vil stimulere til
ytterligere vekst både i vår region, i andre regioner og i nasjonen som helhet. Likevel er det rollen
som vårt næringsliv og våre institusjoner kan spille som kompetanse- og industripartner for andre
som på lang sikt vil gjøre oss fortjent til å bli sett på som en energihovedstad. Også i dette
perspektivet opplever vi det som viktig å bidra til å stimulere den gledelige satsingen på fornybar
energi i regionen.
Vi ser med forventning frem mot neste partnerperiode. Vi tror bestemt at evne til samarbeid og
samhandling på tvers av grenser blir en suksessfaktor i fremtiden vi skal møte. Vi gleder oss til å ta
fatt på oppgaver i et fornyet partnerskap – og vil samtidig ta vare på det beste fra perioden som nå
er avsluttet.

Jan Soppeland
Administrerende direktør
Greater Stavanger
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Energiklyngen
Olje og gass
Energistrategisk forum
I rapporten “Energi og Fornyelse 2030” fra 2010 ble det foreslått å opprette et eksklusivt
Energistrategisk forum med følgende formål:
− Sette saker av stor strategisk betydning for energi-klyngen i Stavanger-regionen på den
offentlige dagsorden.
− Være et attraktivt forum for lokale toppledere som gjennom deltakelse får tilgang til
verdifull informasjon og refleksjon av strategisk nytte.
− Fungere som et rådgivende organ for Greater Stavangers virksomhet.
Første samling ble arrangert høsten 2011. Til sammen 30 ledere fra virksomheter i regionen deltok.
Disse representerte et mangfold i alder, kjønn og næringer.
John Westwood fra analyseselskapet DouglasWestwood holdt innledningsforedraget med tittelen:
”Stavanger – moving beyond a ’mid life crisis’?” Han kom med følgende råd og kommentarer til
forumet:
−
−

−
−

Norge har en forbilledlig utvikling av industrien.
Nye funn endrer ikke det fundamentale bildet, men utsetter nedgangen og gir oss bedre tid til
omstilling.
Petroleumsindustrien har likevel et svært langt tidsperspektiv, og vil utvikle seg videre i Norge og
internasjonalt.
”Keep getting national policies right!”

Rådene fra Forumet til Greater Stavanger var klare:
−

−
−

Offentlige myndigheter må spørre industrien om hva deres behov er. Hva skal til for at de skal
utvikle seg videre og bli værende i regionen?
Arbeid mer fokusert med næringsutviklingen. Gå dypere i færre prosjekter.
Bygg sterke relasjoner nasjonalt og internasjonalt som basis for videre satsing.

I løpet av høsten ble det arbeidet med å gjennomføre en spørreundersøkelse blant bedriftene i
regionen, og med å lage agenda til møtet i januar 2012.

Strategiske bedriftsetableringer i Stavanger-regionen
Bedriftsrekruttering er en viktig og krevende aktivitet. Greater Stavanger arbeider med å identifisere
bedrifter/institusjoner som kan bidra til å styrke regionen med nye arbeidsplasser og komplementær
kompetanse. Vår målsetting er å bli best både på innhenting og oppfølging av strategiske
virksomheter.
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Det er kontinuerlig bevegelse i den regionale energiklyngen. I 2011 har vi hatt kontakt med flere
internasjonale selskaper for å etablere en relasjon med vår region. Flere av disse er fremdeles i
prosesser der konklusjonen kan bli etablering i Norge.
Flere nye oljeselskaper har i senere tid etablert seg med kontor i Stavanger. I flere tilfeller er lokale
gründere sentrale. Fortis Petroleum har etablert letekontor i Stavanger og har nå mer enn 10 ansatte,
lokalisert i Ipark, og har fått tildelt sine første lisenser. Petrolia, som også er et leteselskap, er nylig
etablert og lokalisert i Ipark. Den siste etableringen, Explora, er i prekvalifiseringsprosessen og har
foreløpig kontor i Hinna Park, men flytter til Tollboden i Stavanger våren 2012.
Flere internasjonale selskap er blitt prekvalifisert. Det er for tidlig å si hva som kommer ut dette,
men vi forsøker uansett å holde forbindelser og formidle kontakter til Stavangermiljøet. Japanske
Marubeni var på vei til etablering, men da morselskapet ble sterkt påvirket av jordskjelvet og den
påfølgende flodbølgen i Japan, har de besluttet ikke å gå inn i det norske markedet i denne omgang.
Russiske Lukoil har ansatt én person som er bosatt i Oslo, og det er per i dag ikke klart hvorvidt og
når de skal utvide virksomheten, de har per i dag ingen lisenser på norsk sokkel. Thullow Oil er et
Londonbasert selskap som har det meste av sin produksjon i Afrika, de har så langt ingen lisenser
og har så langt vi vet heller ikke tatt noe beslutning om når og hvor de etablerer seg på norsk
sokkel.

Olje og gass – kontaktaktivteter
Organisering av delegasjonen til OTC i Houston er det største kontaktskapende aktiviteten innen
energiområdet som Greater Stavanger har tilrettelagt i 2011. Mange kjenner dette arrangementet
som den viktigste nettverksplassen for å møte aktører i petroleumsindustrien.
Greater Stavanger har bidratt med faglig innhold og praktisk gjennomføring av to kontaktmøter
våren 2011 der ordføreren i Stavanger inviterte toppledere fra henholdsvis oljeselskapene og
oljeserviceselskapene i regionen. Disse er svært viktige arenaer for nettverksbygging, informasjonsutveksling. Videre er det viktig å ønske velkommen og bli kjent med nye ledere i disse selskapene.
Det er videre holdt en rekke enkeltmøter med industriaktørene. Meldingen fra aktørene siste år er
oftest relatert til behovet for arbeidskraft og utfordringene på infrastruktursiden (tilgang på boliger
og framkommelighet på vegene)
Greater Stavanger har også deltatt aktivt i å tilrettelegge i forberedelsesarbeidet til Offshore
Technology Days (OTD) som gikk av stabelen i oktober. Arrangement ble flyttet fra Bergen i 2011,
og vår målsetting har vært at den for framtiden skal kunne bli arrangert annet hvert år i Stavanger
framover; i årene mellom ONS-messene. OTD er den største messen/konferansen som har fokus på
norsk sokkel.
Det er ellers vår erfaring at kontinuerlig kontakt med de mange aktørene innen verdikjeden olje og
gass er særdeles viktig, gjennom eksempelvis kontaktmøter. Gjennom innsikt vi har fått i slike
sammenhenger har Greater Stavanger for eksempel kunnet bidra til fylkeskommunens innspill til
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petroleumsmeldingen.
Greater Stavanger har også koordinert og tilrettelagt en felles uttalelse fra tretten næringsutviklingsorganisasjoner fra Agder til Finnmark. Dette har vakt betydelig positiv oppmerksomhet nasjonalt,
og bidro til å gi våre innspill økt tyngde.

Fornybar energi
Mulighetene for utvikling av mer fornybar energi i regionen er store. Den nye elsertifikatordningen
kan gi store nye utbygginger i regionen og Rogaland i årene fram mot 2020. Ordningen vil
sannsynligvis medføre både oppgraderte vannkraftanlegg så vel som en omfattende
vindkraftutbygging på land.
Greater Stavanger organiserte og ledet underutvalget som behandlet fornybar energi knyttet til
fylkeskommunens uttalelse til petroleumsmeldingen. En lang rekke aktører deltok i arbeidet, som
resulterte i en rapport om status og prognoser for fornybar energi i Rogaland. Denne rapporten ble
framlagt for første gang i juni 2011, og dette vil bli en årlig rapport hvor alle de regionale
næringsutviklingsorganisasjonene i fylket samarbeider.
Fjorårets rapport konkluderer med at vi kan leve opp til de djerve målene som er satt i fylkeskommunens energi- og klimaplan. Fylket har et svært rikt ressursgrunnlag, vi er nær et voksende
marked, og vi har tilknytning til eksportkabler.
Greater Stavanger var sammen med ONS representert på All Energy i Aberdeen i mai, for å følge
opp lokale og nasjonale bedrifter i dette segmentet.
Via Storbyprosjektet Energi og Miljø var også representanter for både bedrifter og offentlige
aktører i Boston og i Amsterdam. Begge steder som en del av en gruppe sammensatt av
representanter fra Agder, Rogaland og Hordaland.
EU-prosjektet Power Cluster, hvor Greater Stavanger har vært partner, er nå avsluttet etter en
vellykket oppsummering i Bremerhaven. I Greater Stavanger vil effekten av prosjektet bli evaluert
og brukt som grunnlag for å vurdere hvordan vi skal stille oss til deltakelse i nye EU-prosjekter. Vi
har startet en diskusjon med nøkkelaktører i aksen Kristiansand – Bergen om hvordan vi kan få
initiert gode prosjekter. Haugaland Vekst vil være en viktig samarbeidspartner for vår del.
Vårt engasjement innen dette området har resultert i en rekke kontakter og forespørsler om bidrag i
møter og på konferanser.

Space and Energy
Greater Stavanger har ledet initiativet med å utforske mulighetene for teknologi og kunnskapsoverføring mellom norske energibedrifter og romfartsindustrien, i første rekke via NASA og ESA.
I fjor ble dette initiativet tatt videre gjennom etableringen av Space and Energy-organisasjonen i
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Norge, med partnere som Statoil, Oceaneering, Norsk Romsenter, IRIS, UiS og Ipark, Greater
Stavanger m. fl.
Innovasjon Norge har via Oceaneering som industripartner tildelt midler for å utvikle et
bedriftsnettverk under Space and Energy paraplyen: http://www.spaceandenergy.no/
Det ble i slutten av august arrangert en Space and Energy-konferanse i Stavanger, med Statoil som
vertskap. Denne samlet over 100 deltakere fra en rekke land. Toppsjefen i ESA var blant
foredragsholderne. Tilbakemeldingene er svært gode, og det jobbes nå å fastsette arbeidsmøter hvor
en kan utvikle konkrete prosjekter i grensesnittet mellom romfartsindustri og energivirksomhet.
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Matklyngen
Matnettverket Délice
Stavanger er medlem i det internasjonale matnettverket Délice. Nettverket består av gastronomibyer
og arbeider med gastronomi, matutdanning og mat som destinasjonsmarkedsføring. Følgende byer
er med i nettverket: Lyon (leder), Barcelona, Birmingham, Brussel, Chicago, Genova, Gøteborg,
Guangzhou, Lausanne, Leipzig, Madrid, Milano, Montreal, Osaka, Rabat, St. Louis og Stavanger.
Nettverket har tre underprosjekter, hvorav Måltidets Hus med NCE Culinology leder den ene. De
tre prosjektene er markedsføring (Barcelona), utdanning (Lausanne) og produkt (Stavanger). I 2011
gjennomførte Stavangers prosjekt en benchmarking av de ulike byenes arbeid knyttet til produkt.
Dagene 5-7. oktober var Stavanger vertskap for nettverkets årsmøte. Fjorten av de nitten
medlemsbyene deltok. Årsmøtet ble gjennomført som et godt samarbeid mellom mange av
regionens aktører, hvorav Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Greater Stavanger og
Region Stavanger bidro i særlig grad. Stavanger viste fram et bredt spekter av matrelaterte aktører:
Måltidets Hus med Gastronomisk Institutt og NCE Culinology, Rygjabø videregående skole, Tango
Bar & Kjøkken, Charles & De samt Marine Harvest. Profileringsarbeidet ble ivaretatt gjennom
pressemeldinger, organisasjonene som var involvert benyttet hjemmesidene sine og det var artikler
bl.a. i Birmingham Post.
Det er gjennomført to nettverksmøter utover årsmøtet i Stavanger: Bocuse d’Or i Lyon i januar samt
i Lausanne i april. En større delegasjon fra Rogaland deltok i Lyon.
Stavanger-regionen var i februar med på en felles EU-søknad for sju av medlemsbyene for å
finansiere deltakelse for lokale kokker og fagpersoner på ulike arrangement. Kvalitetsmessig ble
søknaden evaluert god nok til innvilgelse, men søknaden ble dessverre avslått grunnet svært mange
søknader i EU-programmet Leonardo da Vinci-partnerskap. Stavanger har bidratt i samarbeidsprosjektet også etter avslaget, men det er ikke gjennomført utvekslinger av fagpersonell.
Under årsmøtet ble Stavanger utpekt til å jobbe i nettverkets strategigruppe. Arbeidet ledes av
nettverkets president, og første møte ble gjennomført i Lyon i desember.

Gastronomisk Institutt
Gastronomisk Institutt representerer en viktig del av matklyngen i regionen, og Greater Stavanger
har på vegne av kommunene en eierandel i bedriften. Bedriften hadde økonomiske vanskeligheter i
2011, og Greater Stavanger har på linje med de øvrige eierne forsøkt å bidra til at driften kan
opprettholdes. Vi tilførte derfor selskapet kr 100.000 i ny driftskapital, men vårt viktigste bidrag
ligger imidlertid i å markedsføre bedriften og dens tjenester i vårt nettverk der dette er relevant.
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Mulighetsstudie bioteknologi
Greater Stavanger tok i 2010 initiativ til en utredning om regionens mulighet til å utvikle en
industriklynge basert på bioteknologi. Dette ble fulgt opp med en konferanse der relevante regionale
aktører støttet opp om et videre utviklingsarbeid. Ipark og Greater Stavanger har på dette grunnlag
fått finansiert et Arena forprosjekt av Innovasjon Norge der en går mer konkret inn på de
industrielle og teknologiske forutsetningene for å lykkes. Gjennom dette forprosjektet er det
klargjort at de største mulighetene ligger i forlengelsen av den betydelige virksomheten som
regionens fôr-produsenter representerer (Ewos, Skretting, Felleskjøpet).
Det er videre identifisert at regionens FoU-relaterte institusjoner trolig kan oppnå større virksomhet
dersom de samarbeider om ulike typer av analyse- og laboratorietjenester. Dette gjelder UiS/Core,
IRIS, Nofima, SUS m.fl.
Administrasjonene i Ipark og Greater Stavanger har i siste tertial 2011 utarbeidet en rapport der en
kommer med anbefalinger om hvordan en kan arbeide videre fram mot et eventuelt felles FoUsenter som kan tilby tjenester mot industrien. Rapporten er i januar 2012 oversendt Universitetet i
Stavanger, IRIS, Nofima og Stavanger Universitetssjukehus for videre vurdering.

Småskala matproduksjon
Vi har fått utført en mulighetsstudie vedrørende småskala matproduksjon. Studien skal særlig
fokusere på utsalgsleddet og relasjonene til produsenter for å avdekke muligheter og utfordringer
for lønnsomhet og vekst i denne typen matproduksjon. Arbeidet ble utført av Ipax og var sluttført i
tredje tertial. Greater Stavanger og Måltidets Hus vil sammenstille undersøkelsen med en studie
NCE Culinology har utført omkring virkemiddelapparatets rolle i forhold til nisjeproduksjon i
landbruket. Ambisjonen er å presentere funn og konklusjoner samlet, for slik å øke informasjonsverdien for matklyngen.

Trainee-ordning for måltidsnæringen
Greater Stavanger og Samarbeidsrådet for samvirkeorganisasjonene i landbruket i Rogaland har i
første halvår 2011 utarbeidet en mulighetsanalyse for en trainee-ordning innen matnæringen.
Hensikten med ordningen er å møte bransjens framtidige kompetansebehov ved å tiltrekke seg unge
med høyere utdanning som kan jobbe innen ulike fagfelt i både offentlig og privat sektor. Det
tenkes her på små og store bedrifter innen landbruk og havbruk/fiskeri. Aktuelle virksomheter har
gitt positive signaler til å gå videre med prosjektet og målet er å ha de første traineene på plass i
virksomhetene i august 2012.
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Landsbykonferansen
Greater Stavanger støttet den første Landsbykonferansen i Randaberg økonomisk og med
markedsføring. Konferansen var en viktig formidler for fokus på helse i forbindelse med ernæring,
fysisk aktivitet og trivsel, og bidro på den måten til økt interesse for betydningen av god helse,
konsekvenser av god helse for den enkelte, næringslivet og det offentlige.
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Kompetanse
Kompetansesenter landbruk
For Greater Stavanger er det viktig å ha fokus på hvordan en best utvikler den regionale
kompetansen som kan styrke matklyngen. Greater Stavanger deltar derfor i en gruppe som
ordføreren i Sandnes har etablert for å støtte opp under utviklingen av NVH Høyland med
tilhørende aktiviteter.
Fokus er nå på å få realisert byggingen av et nytt forsknings- og opplæringssenter SEARCH
(Sandnes Education and Research Center Høyland). Det vil bl.a. innebære etablering av en ny
dyrestall og nødvendige fasiliteter for aktuell kirurgi som Stavanger Universitetssjukehus har behov
for.

Kartlegging av behovet for helse- og omsorgspersonell
Greater Stavanger arrangerte sammen med en rekke regionale partnere en større konferanse i juni
om behovet for helse- og omsorgspersonell. 130 deltakere fikk framlagt en rapport som viste at
Stavanger-regionen kan risikere å mangle 3.000 sykepleiere og helsefagarbeidere i 2020. Rapporten
fra IRIS peker på at utdanningskapasiteten for sykepleiere burde vært større, mens problemstillingen for helsefagarbeidere er det store frafallet under utdanningen.
Konferansen og finansieringen av rapporten er kommet i stand gjennom et samarbeid mellom
Greater Stavanger og Fylkesmannen, Stavanger Universitetssjukehus, Sykepleierforbundet ,
Fagforbundet, UiS og Rogaland fylkeskommune.
På konferansen var det videre innlegg om hvordan kommuner i regionen i framtiden vil møte
behovet for tjenester og kvalifisert personell, hvordan samhandlingsreformen vil påvirke
situasjonen, samt innlegg om hvordan utdanningskapasiteten kan styrkes både i videregående skole
og på universitetsnivå.
Konferansen og resultatene fra utredningen vil være viktige innspill til kommunenes
rekrutteringsstrategi på dette området.

Regionalt arbeidsmarked – kompetansebehov og samarbeid
Manglende tilgang på teknologi- og realfagskompetanse kan representere en begrensing for
utviklingen av det regionale næringslivet. Greater Stavanger har derfor samarbeidet med bl.a. NHO,
Rogaland fylkeskommune, UiS og Sandnes kommune om mulighetene for å øke tilgangen på
realfagskompetanse gjennom konkrete samarbeidstiltak mellom næringsliv og undervisning.
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En videre oppfølging av disse problemstillingene er gjort ved at IRIS til Greater Stavangers
årskonferanse i oktober utarbeidet en rapport om hvordan bedrifter i regionen ser for seg å dekke
behovet for ingeniører i årene framover.

Greater Stavanger årskonferanse 2011
Årskonferansen ble avholdt 5. oktober på Sola Strand Hotel, og samlet om lag 110 personer fra
offentlig og privat virksomhet og akademia. Konferansetemaet var “Stavanger-regionen – hva blir
utfordringer fram mot 2025?” og disse problemstillingene ble behandlet:
−
−
−
−
−
−
−

Regionalt utsyn – utfordringer og regionalt vertskap
Verdiskapningsevnen i norske storbyer
Hvor skal ingeniørene komme fra?
Universitetet i Stavanger – hvordan kan vi være en god kompetansepartner?
Er næringslivet klart for et økt samarbeid med utdanningsinstitusjonene?
Helse- og velferdsteknologi – et satsingsområde for Stavanger-regionen.
Er alt bra, eller må vi skjerpe oss på noen områder?

Til konferansen var det utarbeidet nye rapporter fra Asplan og IRIS. Innspill fra Energistrategisk
forum la grunnlag for deler av presentasjonene om utfordringer og vertskapsansvar. Betydelig
mediadekking av konferansen bidro sterkt til å sette bolig-, infrastruktur- og kompetansesituasjonen
på den offentlige dagsorden.

VRI – verdiskaping gjennom samhandling
Programmet ”Virkemidler for Regional Innovasjon” (VRI) gikk inn i en ny periode for 2011-13.
Programmet finansieres av Norges forskningsråd, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannens
landbruksavdeling. Programmet har en rekke regionale partnere, herunder Greater Stavanger, som
også er representert i styringskomiteen. Hovedmålet for VRI Rogaland 2011-13 er “å bidra til økt
nyskaping, økt innovasjonsevne og forskningsbasert verdiskaping ved samhandling mellom
bedrifter, virkemiddelaktører og FoU-miljø”.
Kompetansemegling mellom bedrifter og forskningsinstitusjoner er et viktig virkemiddel. For
Greater Stavanger har det i VRI-sammenheng vært viktig å understreke betydningen av å støtte opp
under mindre og mellomstore teknologibedrifter som kan levere til ulike bransjer.
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NYSKAPING
Verifiseringsfond
Prosjektet ledes av Ipark, som undersøker muligheter for å etablere et fond som kan gå inn i lovende
teknologiprosjekter, som trenger kapital og kunnskap til å gjennomføre fullskalatesting
(verifisering) for å komme i markedsposisjon. Greater Stavanger deltar i referansegruppe og i
begrenset omfang også økonomisk. Resultater av arbeidet forventes i 2012.

Helse- og velferdsteknologi – et nytt satsingsområde for Stavanger-regionen
Greater Stavanger arrangerte et større dialogmøte i mars, der de regionale mulighetene for å utvikle
og ta i bruk helse- og velferdsteknologi ble diskutert. Det var stor interesse for å delta og med god
spredning på næringsliv, offentlig virksomhet og undervisning og forskning.
Konferansen viste at Stavanger-regionen har gode forutsetninger innen helse- og velferdsteknologi.
Et viktig prosjekt er bl.a. “Felles Utviklingsprosjekt innen Velferdsteknologi”, der deltakerne er
Stavanger kommune, Randaberg kommune, SUS, UiS, Lyse/Altibox og IRIS.
Dette er fulgt opp ved at Stavanger kommune har søkt og fått innvilget et forprosjekt fra Regionalt
forskningsfond Vestlandet. I dette prosjektet vil en få klarlagt nærmere både det potensialet denne
teknologien har innen helse og omsorgssektoren, og hvilke muligheter det kan åpne for leverandører
i framtiden. IRIS og UiS vil være prosjektutførere. I forlengelsen av forprosjektet er det videre søkt
om et større hovedprosjekt som også har fått støtte. Dette prosjektet vil være med å bygge opp den
regionale kunnskapsbasen om bruk av helse- og velferdsteknologi.
Helse- og velferdsteknologi var videre et viktig tema på Greater Stavanger sin årskonferanse i
oktober. Her redegjorde konsernsjef Eimund Nygaard, Lyse, og adm. dir. Bård Lilleeng, Stavanger
Universitetssjukehus, for hvordan deres organisasjoner vil drive utviklingsarbeid innen helse- og
velferdsteknologi.
Den initierende og koordinerende rollen som Greater Stavanger har tatt innen dette området er blitt
godt mottatt, og har ført til at det er satt i gang flere regionale prosesser og utviklingstiltak.
Greater Stavanger har på dette grunnlag utarbeidet skisse til en handlingsplan, som kan være med å
gi Stavanger-regionen en ledende posisjon innen utvikling og anvendelse av helse- og
velferdsteknologi. Dette er videre fulgt opp ved at ordføreren i Stavanger innkalte relevante
institusjoner i regionen til et møte i januar 2012 der et videre regionalt samarbeid ble diskutert. Det
var der enighet om å danne en koordineringsgruppe med Greater Stavanger som sekretariat for det
videre arbeid. Det ble videre orientert om dette initiativet på Solamøtet 10. januar, og fra
stortingsrepresentantene ble det gitt uttrykk for at de fant dette regionale initiativet meget positivt.
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Innovative Foresight Planning for Business Development (IFP)
Prosjektet startet sommeren 2008 og ble avsluttet høsten 2011, og ble omfattet av programmet
Interreg IV B, North Sea Region. I september ble det avholdt en sluttkonferanse i Stavanger hvor
resultater ble presentert. Alle partnerne i prosjektet var representert på sluttkonferansen, i tillegg til
eksterne deltakere og representant fra det danske sekretariatet.
Det er utviklet et rammeverk/modell for å gjøre foresight-analyser innen de definerte klyngene i
prosjektet – mat, finans, teknologi og energi. Nettverkssamlinger og business to business-møter har
vært nyttige for å skape transnasjonale relasjoner. Slike relasjoner og nettverk er viktige bidrag til
kunnskapsdeling og næringsutvikling.
Prosjektets resultater ble også presentert på konferanse i København i forbindelse med North Sea
Region sitt prosjektmøte sommeren 2012.
Prosjektet vil etter avslutningen gjøre en evaluering med regionale partnere for å evaluere erfaringer
og resultater. Greater Stavanger vil også gjøre en egenvurdering av deltakelse i slike EU-prosjekter,
både som partner og som Lead Partner.

Pakking av reiselivsprodukter
Greater Stavanger har de to siste årene samarbeidet med Avinor, Kongeparken, Region Stavanger,
Reisemål Ryfylke og Ryfylke IKS om å utvikle produktpakker på tvers av regionene som kan
bestilles på internett. Innovasjon Norge i Rogaland har også gitt økonomisk tilskudd til prosjektet.
Både sommeren 2010 og 2011 har prosjektet resultert i markedsføring og salg av pakketilbud mot
turistmarkedet på internett. Prosjektet har imidlertid også avdekket en rekke barrierer i arbeidet med
å utvikle slike pakker.
Da prosjektet ble evaluert høsten 2011, ble det besluttet å avslutte prosjektet.

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 Greater Stavanger, NAV, Innovasjon Norge, Rogaland fylkeskommune, NHO Rogaland,
LO Rogaland og SpareBank 1 SR-Bank.

COLL
Prosjektet Collaborating Living Labs skal generere kunnskap om hvordan man kan skape
innovasjon innenfor tjenester og IKT-infrastruktur. Greater Stavanger ser på COLL som en
mulighet til å styrke kommunenes tilgang til det aller fremste av IKT-systemer som kan brukes i
tjenesteutvikling, rekruttering og kompetanseheving. Prosjektet er finansiert av Norforsk, som
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koordinerer og samordner nordisk forskning og er et rådgivende organ for nordisk forskningspolitikk.
Følgende partnere er med i prosjektet:
− Sverige: Karlstad universitet og Compare Testlab
− Danmark: Aalborg universitet CNP og ICTNORCOM
− Norge: Universitetet i Stavanger og Greater Stavanger
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Infrastruktur
Turisme-/Avinorprosjektet
Fjoråret var Turismeprosjektets femte driftsår. Opprinnelig skulle prosjektet løpe i tre år, men på grunn
av gode resultater, erkjennelsen av hvor viktig det er å investere i flyturisme i Stavanger-regionen, samt
gode tilbakemeldinger fra flyselskapene, besluttet Avinor å videreføre prosjektet.
Forutsetningen fra Avinor var at regionen bidro med et tilsvarende beløp. I 2010 samlet man inn 1,7
mill. kr lokalt, og i 2011 har prosjektet fått 2,0 mill. kr fra offentlige og private bidragsytere i regionen.
Disse beløpene ble matchet av Avinor med tilsvarende sum. Gjennom bidrag også fra flyselskaper,
Innovasjon Norge og øvrige partnere, endte totalbudsjettet for 2011 på 12,2 mill. kr. Totalt sett er det
brukt 75 mill. kr i perioden 2007-2011.
I 2011 investerte prosjektet i markedene Nederland, Sverige, UK og USA. I nært samarbeid med KLM i
Nederland, Skyways i Sverige, British Midland og Norwegian i UK og Icelandair i USA, gjennomførte
prosjektet salgsutløsende markedsaktiviteter rettet mot de som investerer i en ferie nummer to, dvs.
hovedsakelig par og enslige uten barn.
Regionen markedsfører først og fremst kombinasjonen av naturopplevelser og byturisme. Vår region
kan dokumentere sterk vekst innenfor det norske ferie- og fritidsmarkedet, og det kan derfor virke som
prosjektet har lyktes godt i sin strategi. Totalt økte dette segmentet med 15,6% i Stavanger-regionen
sammenliknet med 2010. Tilsvarende vekst var 9,9% i Fjord-Norge og 5,3% i Norge totalt.
Totalt var det 40.966 flere ferie- og fritidsovernattinger i vår region i 2011. Dette utgjorde 8,7% av den
totale økningen innenfor dette segmentet i Norge.

Ruteutviklingsforum Flyruter
Ruteutviklingsforum organiseres som et prosjekt i regi av Greater Stavanger, og er et treårig
prosjekt for Stavanger Lufthavn der hovedmålet er å fange opp bedriftenes reisemønster. Dette vil
gi kunnskap om behov for nyetableringer eller justeringer i flyrutetilbudet til og fra Stavanger
Lufthavn Sola. Blant de øvrige deltakerne i prosjektet er Avinor, Region Stavanger, Statoil,
Kverneland ASA og Skretting.
Den viktigste arbeidsmetoden er å gjennomføre årlige trendundersøkelser blant bedrifter i
Stavanger-regionen. Ved fjorårets undersøkelse svarte 280 bedrifter, som representerer over 37.000
ansatte i Stavanger-regionen og med årlige reisebudsjetter på ca. 3 mrd. kr. Hovedtrendene var at
det forventes økte reiseaktiviteter for næringslivet i regionen, og flere destinasjoner utpekes som
viktige å bedre tilbudet til. Blant disse er Paris og Rio de Janeiro. Dette materialet benyttes nå av
Avinor i arbeidet med å få flyselskapene til å utvikle rutetilbudet på Sola.
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Prosjektet skal avsluttes med en konferanse i februar 2012 om luftfartens betydning for regional
verdiskaping. Deretter vil Greater Stavanger videreføre trendundersøkelsene som en del av sin faste
drift, og invitere de øvrige aktørene til å fortsette i en referansegruppe for arbeidet.

Næringstransport
Greater Stavangers hovedfokus på dette området er deltakelse i ressurspanel for næringstransport og
oppfølging av perspektivanalysen om Stavanger-regionen som transport- og logistikk-knutepunkt.
Ressurspanelet har to møter i året, og samler et tverrsnitt av aktørene i privat og offentlig sektor.
Hovedaktiviteten i 2011 har vært næringstransportundersøkelsen. Dette er et initiativ som Statens
Vegvesen, Greater Stavanger, IRIS sammen med flere næringsaktører står bak, og som vil bidra til å
kartlegge godsstrømmene inn og ut av regionen. Arbeidet er nå igangsatt og tilstrekkelig finansiert
blant annet via bidrag fra Vegvesenet, næringslivet, fylkeskommunen og Greater Stavanger. Dette
er en unik kartlegging som Vegvesenet vil bruke i sitt arbeid med for forberede Nasjonal Transportplan for 2013 og framover. Mangel på kunnskap om næringstrafikk ble bemerket i forbindelse med
Konsekvensvalgutredningen for transportplanen på Sør-Jæren.
Rapporten fra næringstransportundersøkelsen legges fram i mars 2012 sammen med en oppdatering
av rapporten Stavanger-regionen som logistikk-knutepunkt. De to rapportene bør gi et godt
grunnlag for uttalelser til forslaget til Nasjonal Transportplan.
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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
rapport 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. Utredningen ble ferdigstilt ved årsskiftet, og Greater Stavanger vil nå ta stilling til
hvordan prosjektet kan løftes videre av aktuelle offentlige og private aktører.

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
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, se omtalen av eByggprosjektet.
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eByggprosjektet
Dette prosjektet henger sammen med Smartkommuneprosjektet. Tre regioner i Sør-Norge, med til
sammen 31 kommuner, har søkt sammen 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 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 andre tertial. Midlene har vært brukt til å utrede kravspesifikasjon til en portal for planog 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.

Storbyprosjektet Energi og Miljø – iverksetting
Storbyprosjektet Energi og Miljø er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen, Stavanger og
Kristiansand, der første fase ble avsluttet tidlig i 2011. Prosjektet ble gjennomført innenfor rammen
av regjeringens program Storbyprosjektet Innovasjon 2010. Energi- og miljøprosjektet 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 bedriftenes oppmerksomhet om
globale markedsmuligheter innenfor dette området. Det har også vært en målsetting å bidra til
nettverksbygging mellom denne type bedrifter på Sør-Vestlandet.
I tråd med dette ble det pekt ut to internasjonale konferanser hvor de tre byene jobbet sammen om å
utarbeide et felles opplegg for deltakelse. Dette var Cleantech-konferansen i Boston i månedsskiftet
oktober/november og European Offshore Wind-konferansen (EOW) i Amsterdam i månedsskiftet
november/desember.
For Cleantech-konferansen i Boston utarbeidet prosjektet et opplegg rettet mot bedrifter innenfor
cleantech-området, FoU og næringsutviklere på sørvestlandet. Programmet ble utarbeidet i tett
samarbeid med Innovasjon Norge sin representant i Boston. Til sammen 18 personer deltok på
programmet. Blant deltakerne var det blant annet representanter fra IRIS, Metsenteret, Engervik
Technologies og Sway. Deltakerne ga tilbakemeldinger om at opplegget for turen var veldig bra, og
flere opprettet kontakter i Boston som de arbeidet videre med i etterkant.
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For EOW-konferansen i Amsterdam ble det utarbeidet program for en delegasjonsreise som i
utgangspunktet var rettet mot FoU-miljøene, politikere og næringsutviklere. Vi antok at det ville
være begrensete muligheter for å tilføre de større bedriftene i denne bransjen en merverdi. Derimot
viste det seg at programmet hadde stor interesse for små og mellomstore bedrifter som var
interessert i å lære mer om dette markedet. Dette resulterte i at hele 67 personer deltok på
delegasjonsreisen, med representanter fra en rekke små og mellomstore bedrifter på Sør-Vestlandet.
Programmet for konferansen varte over to dager og ble utarbeidet i samarbeid med Innovasjon
Norge og Arena NOW.

Arealguiden
Arealguiden for næringsarealer ble lansert i april 2011 og er nå tatt i bruk av tilbydere og
etterspørrere av næringsarealer i regionen. Høsten 2011 arrangerte vi et møte med eiendomsaktører
som benytter arealguiden der vi fikk gode innspill til forbedringer. I løpet av høsten 2011 utarbeidet
Greater Stavanger en ny og forbedret versjon 2 av arealguiden og det ble også utarbeidet en egen
brosjyre for verktøyet.
Business Region Bergen og Haugaland Vekst har kjøpt bruksrettigheter til verktøyet i deres
respektive regioner. Vi har også annonseinntekter fra eiendomsaktører som bruker arealguiden i sitt
markedsføringsarbeid.

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 fra Ryfylke IKS og Greater Stavanger, startet i 2011
opp arbeidet med å rullere denne kartleggingen.
Arbeidet forventes avsluttet innen mai 2012.

Regional energi- og varmeplan
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 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 på tvers av kommunegrensene. Det er derfor behov for et utredningsarbeid hvor
potensialet for effektivisering i eksisterende bygningsmasse, samt energiløsninger i nye bygg, blir
vurdert opp mot tilgjengelige energiløsninger. Det trengs en overordnet plan som gir føringer for
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hvorvidt det innenfor gitte geografiske soner bør satses på kollektive systemløsninger basert på
tilgjengelig fjernvarme, lokale nærvarmeløsninger eller andre lokale løsninger.
På denne bakgrunn arbeides det med å utarbeide 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, Framtidens byer, KS, Grønn by, NHO Rogaland,
Næringsforeningen og Rogaland Naturvern er invitert til å delta i en referansegruppe for arbeidet. I
fjor ble det avholdt to møter med referansegruppen.
Det er gitt økonomisk tilskudd fra Enova til utarbeidelse av planen, og Rambøll er engasjert til å
bistå prosjektgruppen i arbeidet.
Ved utgangen av 2011 forelå et utkast til regional energi- og varmeplan. Utkastet vil bli diskutert
med referansegruppen før det sendes ut på høring. Det planlegges å framlegge et endelig planutkast
på møtet i styret for Greater Stavanger i juni 2012.
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Internasjonalisering
WECP - Verdens energibyer
Det ble gjennomført både arbeidsmøte og styremøte for World Energy Cities Partnership (WECP) i
Houston under OTC 2011. WECP-styret bevilget 20.000 USD til Greater Stavanger for videre
arbeid med gjennomføring av organisasjonens universitetssamarbeid; WECAP – et arbeid som
drives i samarbeid med Universitet i Stavanger. Til nå er tretten universiteter og forskningsinstitusjoner med i samarbeidet. Fem forskningsprosjekter og ett PhD-program er under utvikling,
men mangler finansiering.
Årsmøtet i WECP ble avholdt i Qatar i desember 2011. Stavangerdelegasjonen ble ledet av ordfører
Christine Sagen Helgø, mens Greater Stavanger sto for faglige tilretteleggingen.
Det ble i 2011 etablert en referansegruppe for regionens deltakelse i WECP bestående av
representanter fra Stavanger kommune , UiS, ONS og Greater Stavanger.

Vertskapskontoret
I løpet av året har Vertskapskontoret planlagt og gjennomført til sammen 31 program. Av disse er
22 delegasjonsprogram som i sin helhet er utviklet av Vertskapskontoret, mens kontoret har bidratt
med opplegg og foredrag i sju program i samarbeid med eksterne arrangører.
Tre program ble planlagt i detalj, men avlyst i kort tid før gjennomføring. Vertskapskontoret har gitt
seks tilbud om programopplegg der oppdragsgiver har valgt å takke nei eller å dra andre steder.
Oversikten under viser fordelingen av aktivitetene i løpet av året.

Samlet 2011

Antall
besøksprogram
31

Antall
besøkende
248

Fra
Norge
32

Fra EU- Fra øvrig
land
verden
89
79

Styringsgruppen for prosjektet, som består av Innovasjon Norge, Sparebank 1 SR-Bank, Rogaland
fylkeskommune og Greater Stavanger, besluttet i april å revidere budsjettet og bistå med
finansiering av aktivitetene i 2011. Revidert budsjett for 2001 er 780.000 og resultatet viser en
omsetning like i underkant av dette beløpet
Greater Stavanger har i løpet av året overført partnerskapet i prosjektet ”Technical Visits” i Japan til
Region Stavanger. Greater Stavanger vil bistå Region Stavanger med næringskunnskap når
japanske delegasjoner kommer på besøk til regionen. Region Stavanger deltok på vegne av begge
organisasjoner i et markedsføringsopplegg av regionen i Japan i oktober 2011. Det er kommet
forespørsler om program for japanske delegasjoner i etterkant av dette tiltaket, der Greater
Stavanger bistår.
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Landdager/temadager
I løpet av året er det gjennomført tre landdag-arrangementer.
Temaet for arrangementet i første kvartal var mulighetene på britisk sokkel. INTSOK og flere nye
og interessante britiske og norske aktører presenterte sine prosjekter og utbyggingsplaner. På grunn
av den overraskende skjerpingen av skattereglene på britisk sokkel var oppslutningen noe lavere
enn forventet, noe som førte til at bl.a. Statoil trakk seg som foredragsholder. Dette er imidlertid
endret i ettertid, og britisk sokkel er nå et svært interessant område for regionens bedrifter
I slutten av mai ble det planlagt en Brasil-dag. Programmet fikk imidlertid liten oppslutning, og
flere foredragsholdere meldte forfall når datoen nærmet seg. Trolig hadde dette sammenheng med at
arrangementet falt sammen med åpningen av Statoils Peregrino-felt i Brasil og Nor-Shipping i Oslo,
der INTSOK sammen med en stor Brasil-delegasjon også arrangerte en Brasil-dag.
Som alternativ til Brasil-dagen ble det avholdt et miniseminar for spesielt inviterte selskaper i
anledning besøk i Stavanger av en delegasjon fra Brasil /Macaé. Det ble i denne forbindelse signert
en samarbeidsavtale mellom Greater Stavanger og Macaé.
Brasil-dagen ble i stedet gjennomført i begynnelsen av november med god oppslutning og gode
tilbakemeldinger fra deltakerne. Flere av de store leverandørbedriftene i Norge presenterte sine
aktiviteter og behov i Brasil for den regionale leverandørklyngen. Brasil-dagen følges opp med en
delegasjonsreise til Brasil i 2012.
Den tradisjonelle Nordområdedagen (tidligere Russlandsdagen) ble avholdt i begynnelsen av
desember. Her presenterte statssekretær Erik Lahnstein fra Utenriksdepartementet regjeringens
Nordområdemelding som ble framlagt samme uke. Under programmet presenterte også UD det nye
Barents Oil & Gas Cluster prosjektet (BOGC) som Greater Stavanger er med og gjennomfører i
2012. Det var stor oppslutning om arrangementet.

EUROPA
Europakontoret
Greater Stavanger administrerer Stavanger-regionens Europakontor på vegne av 25 partnere.
Forsknings- og utviklingsaktørene er UiS, IRIS og Høgskolen Stord Haugesund. Næringsaktørene
er ONS, Lyse og Stavanger-regionen Havn. De offentlige aktørene er Rogaland fylkeskommune,
femten kommuner representert ved Greater Stavanger, samt kommunene Haugesund, Karmøy og
Eigersund.
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Stavanger-regionens Europakontor er organisert med en politisk styringsgruppe, en arbeidsgruppe,
sekretariat i Greater Stavanger og et kontor i Brussel med 1,6 årsverk på kontrakt med konsulentfirmaet One Market. Partnerne er forpliktet til kontraktsperioder på fire år og inneværende periode
varer til 30. juni 2012.
Partnerskapet og sekretariatet har i 2011 hatt fokus på oppstart av ny periode fra sommeren 2012.
Pål Jacob Jacobsen – Stavanger-regionens mann i Brussel – ønsker å ta fatt på andre oppgaver etter
19 år i Stavanger-regionens Europakontor, og partnerskapet fant det av flere årsaker naturlig å
vurdere andre modeller for drift. Fra 1. juli vil Europakontoret drives av en forening der de
offentlige partnerne er medlemmer, og de næringsdrivende partnerne er tilknyttet. Modellen er valgt
etter nøye juridiske og operative vurderinger, og imøtekommer utfordringer om habilitet og
offentlige anskaffelser.
Arbeidsgruppen har hatt fem møter i 2011. Styringsgruppen har hatt to, hvorav det ene i Eindhoven,
Nederland. Tema for møtet i Nederland var innovasjon i et velutviklet triple helix-samarbeid med
Brainport som kontaktpunkt. Arbeidsgruppen var invitert med. Begge medarbeiderne i Brussel har
gjennomført hjemmebesøk i løpet av 2011. Kontoret i Brussel har skreddersydd tematiske besøk i
Brussel, hatt hospitanter, søkt etter beste praksis i Europa på ulike tema, søkt partnere til prosjekter
mv.

Traineer fra Brussel lærer om Stavanger-regionen
I februar og juni besøkte to ulike delegasjoner med unge energieksperter fra EU-kommisjonens
generaldirektorat DG ENER Stavanger-regionen. Stavanger-regionens Europakontor utformet og
gjennomførte besøkene i samarbeid med partnerne i Europakontoret og andre energiaktører i
regionen. Stavanger-regionens Europakontor og Statoil finansierte besøkene. Delegasjonene ga
utelukkende positive tilbakemeldinger om oppholdet, og framholdt i sin rapport at besøket ga økt
kunnskap om Stavanger-regionen som energiregion, ny kunnskap om Norge som bidragsyter i
europeisk energisikkert og større forståelse for Norge som vindkrafteksportør.

Offshore Europe i Aberdeen
På denne messen arrangerte vi et miniseminar om temaet oljeindustriens utsikter, der vi hentet inn
foredragsholder samt satt sammen et diskusjonspanel. Videre ble det arrangert en middag for våre
samarbeidspartnere i Aberdeen. Forberedelsene ble gjort i samarbeid med ONS og vår samarbeidspartner Norwegian-British Chamber of Commerce i Aberdeen og London.

Nordområdene
Vårt tidligere markedsarbeid overfor Russland omfatter nå hele nordområdene, det vil si Russland,
Grønland, samt fylker og byer i Nord-Norge.
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St. Petersburg
Det har vært liten aktivitet innenfor avtalen mellom Stavanger og St. Petersburg i løpet av 2011.
Planer om et Stavanger-arrangementet i St. Petersburg høsten 2011 ble utsatt, blant annet på grunn
av at tidspunktet falt sammen med lokalvalg i Norge.
Kontakten med St. Petersburg State Mining Institute er opprettholdt. En representant fra Greater
Stavanger var i 2011 medlem av en programkomité for et industriseminar om petroleumsvirksomhet
i nordområdene, som instituttet arrangerte i september. Videre næringsrettet kontakt med St.
Petersburg vil avhenge av utviklingen i russisk petroleumsindustri.
Murmansk
I løpet av første kvartal 2011 ble arbeidet med Murmansk Oil & Gas Cluster-prosjektet (MOGC)
avsluttet. Markeringen skjedde med et møte i Murmansk i februar, der fylkesordføreren
representerte vår region. Prosjektets målsetting var å belyse mulighetene for at Murmansk-regionen
kan utvikle en energiklynge slik en ser i Hammerfest og andre vertskapsbyer for petroleumsvirksomhet. Greater Stavangers arbeid med prosjektet er i stor grad dekket gjennom ekstern
finansiering (UD, Innovasjon Norge og fylkeskommunen).
I løpet av 2011 er det arbeidet med å utforme et nytt prosjektforslag for videreføring av MOGCprosjektet, der også Arkhangelsk er planlagt involvert. Prosjekteier er Rogaland fylkeskommune,
sammen med Finnmark og Troms. Rogaland fylkeskommune har bedt Greater Stavanger om å påta
seg prosjektlederrollen på deres vegne. Greater Stavanger gjennomførte i løpet av sommeren en
internasjonal anbudsprosess for ekstern konsulentbidrag til prosjektet.
I slutten av november opplyste Utenriksdepartementet at de vil stille midler til disposisjon for
prosjektet. Med denne avklaringen ble prosjektet Barents Oil & Gas Cluster – Regional
erfaringsutveksling startet opp i desember 2011 (BOGC). Prosjektet skal vare i ett år, med opsjoner
for forlengelse.
Grønland
Grønland er i en tidlig fase når det gjelder petroleumsutvikling, der forventningene er store og
utfordringene mange. I 2010 ble det gjort funn som viste tilstedeværelse av olje og gass, mens
leteaktivitetene i 2011 har vært negative. Funnene i 2010 har imidlertid skapt stor interesse i
industrien for Grønland.
På energisiden er Norges erfaringer, lovgivning og industristandard mer relevant enn de danske, og
Grønland er interessert i samarbeid med Norge, både sentralt og regionalt. Landstyreledelsen på
Grønland besøkte i den sammenheng Stavanger i januar 2011, og besøket ble fulgt opp med
deltagelse fra Greater Stavanger på den første internasjonale petroleumskonferansen på Grønland i
slutten av april. I løpet av andre tertial har det vært kontakter med statsoljeselskapet Nunaoil med
sikte på bidrag om erfaringsoverføring.
Vertskapskontoret hadde også ansvaret for å lage et program for en delegasjon fra hovedstaden
Nuuk som kom til Stavanger i august. Kontakten med Grønland ble fulgt opp under Offshore
Europe i Aberdeen, og Grønland har nå valgt å delta på ONS 2012 for første gang.
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Nord-Norge
Kontakten med Kirkenes fra den vellykkede Nordområdedagen i desember 2010 blir fulgt opp, bl.a.
skal Stavanger-regionen og Rogaland holde innlegg på Kirkenesdagen i februar 2012.
Etter et besøk fra ledelsen i Harstad kommune i mars ble det foreslått å videreføre samarbeidet.
Ipark har i andre tertial fulgt opp kontaktene som ble opprettet med Kunnskapsparken i Harstad.
Greater Stavanger deltok på PETRO 2011 i Harstad i august, og interessen for samarbeid er styrket
etter at det petroleumsrettede aktivitetsnivået i Nord-Norge er i ferd med å ta seg opp.

USA
Houston-representasjonen
Stavanger-regionens representasjonskontor hadde årsmøte i Houston i mai 2011, hvor det ble
vedtatt å videreføre samarbeidet mellom de fire partnerne som står bak kontoret (UiS/IRIS, ONS,
SUS og Greater Stavanger) for kommende år. Saba Abashawl, Houston, ble re-engasjert som
regionens representant. Abashawl tilrettela en rekke aktiviteter og besøk for regionen i 2011.

Delegasjonsreise Houston februar
Delegasjonen ble ledet av ordfører i Stavanger og hadde deltakere fra ONS, IRIS og Risavika Gas
Centre. Energi-industrien sto naturlig nok i fokus. Delegasjonen møtte bl.a. ledelsesrepresentanter
for Exxon, ConocoPhillips og Statoil USA. Delegasjonen deltok på det som var den første Arctic
Technology Conference arrangert i Houston og koplet seg på et meget vellykket seminar hos NASA
i regi av Space & Energy-prosjektet. Også MD Anderson Cancer Center ble besøkt, og samarbeidet
med SUS fulgt opp.

Delegasjonsreise til OTC Houston
Vi gjennomførte den tradisjonsrike delegasjonsreisen til Houston med godt resultat. Delegasjonen
ble ledet av Stavangers ordfører Leif Johan Sevland, og bestod av 165 delegater. Årets frokostseminar samlet rundt 220 deltakere. Det årlige bedriftsbesøket gikk til Archer, som presenterte sitt
anlegg utenfor Houston og sin satsing innenfor onshore service.
Tilbakemeldingene fra delegatene viser at disse var gjennomgående svært fornøyd, i snitt fikk
delegatene ti nasjonale og seks internasjonale kontakter som de følger opp etter hjemkomst.
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Brasil
Etter delegasjonsreisen til Rio de Janeiro i september 2010 ble det besluttet at markedsaktivitetene
mot Brasil skulle videreføres i 2011. For 2011 var det planlagt med en Brasildag om våren og en
oppfølgingsreise til Brasil i oktober/november 2011. På grunn av avlysingen av Brasildagen i mai
ble delegasjonsreisen utsatt til 2012. Etter de gode tilbakemeldingene fra arrangementet i november,
er nå planleggingen for reisen til Brasil i 2012 i gang.
Målgruppen for Greater Stavangers engasjement er små og mellomstore bedrifter som er
underleverandører til store bedrifter i Nordsjøen som også er etablert i Brasil. Planleggingen er godt
koordinert med INTSOK sine Brasil-aktiviteter.

Rio-representasjonen
Regionens Rio-representant Erik Hannisdal deltar aktivt i planlegging av delegasjonsreisen til
Brasil i 2012. Han har videre bidratt til det vellykkede arbeidet med å rekruttere Rio som nytt
medlem i Verdens Energibyer og med å forberede en plan for å knytte Stavanger-regionen og Rio
tettere sammen.

ASIA
Delegasjonsreise – Kina
Greater Stavanger hadde som ambisjon å følge opp den vellykkede delegasjonsreise til Kina i 2010
med en mer spisset reise til Ningbo i 2011. Programmet var innrettet for å gi praktisk informasjon
og erfaringsoverføring om å etablere virksomhet i Kina, og var også sammensatt med henblikk på å
etablere et bredere partnerskap som kan utnytte Stavanger-regionens gode relasjoner til Ningbo.
Både Ipark og Business Region Bergen deltok i planleggingen av reisen, men grunnet lav
oppslutning ble reisen utsatt. Både Ipark, UiS, Næringsforeningen og fylkeskommunen /
Vestlandsrådet er interessert i et samarbeid i aksen Stavanger-Ningbo, men hadde behov for mer tid
til å forankre dette bedre på hjemmebane. Dette følges opp i 2012.
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Samfunnspåvirkning
Ressursgruppen for samfunnsutvikling
Gruppen har avholdt fire møter i 2011. Gruppen har arbeidet med en rekke forhold, men
hovedfokus har vært på oppfølging av våre innspill til petroleumsmeldingen (se neste punkt).
I januar sendte vi innspill til Miljøverndepartementet om konsekvensutredningen for havvind. Av
andre saker det har vært arbeidet med kan nevnes: Regional deltakelse i offentlige styrer, råd og
utvalg, regionalt hovedkvarter for heimevernet, etablering av samfunnssikkerhetssenter samt
treningsanlegg for brannvesenet i Vagleleiren, rullering av nasjonal transportplan og
kompetansesenter for helikoptertjenester.

Petroleumsmeldingen
Gjennom hele våren arbeidet vi med innspill til Regjeringens arbeid med ny petroleumsmelding.
For å øke gjennomslagskraften for våre argumenter, etablerte vi et samarbeid med offentlige
næringsutviklingsorganisasjoner kysten rundt, fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord. Vår
strategi var å samles om fire områder med stor betydning for verdiskaping i regionene. Disse
fokusområdene er:
−
−
−
−

Tilgang på nytt leteareal
Økt utvinning fra og rundt eksisterende felt
Økt satsing på forskning og utvikling
Økt mangfold av selskaper i utbyggings- og driftsfasen

Satser man på disse områdene, vil dette medføre økt verdiskaping i regionene. Før meldingen ble
lagt fram, hadde vi blant annet møte med statssekretæren og saksbehandler i departementet.
Da meldingen forelå, oppfattet vi den som positiv i forhold til samtlige punkter i våre innspill til
departementet før meldingen ble fremmet. Generelt varsler meldingen en offensiv olje- og
gasspolitikk fra regjeringens side. Olje- og energiministeren har også fulgt opp dette i den offentlige
debatt som fulgte etter framleggelsen. Høyre har lagt fram en alternativ petroleumsmelding, og
innholdet i de to meldingene avviker kun i liten grad.
Greater Stavanger fortsetter å arbeide med petroleumspolitiske saker av stor betydning for regionen,
og med å samordne aktiviteter med andre regionale næringsutviklingsorganisasjoner kysten rundt.
Som et ledd i dette innkalte vi disse til møte i forbindelse med OLFs årskonferanse i Oslo i oktober.
I november deltok vi på høring av meldingen i regi av Stortingets energi- og miljøkomité. Det ble
lagt tydelig merke til at Kristiansand, Kristiansund, Hammerfest og Stavanger presenterte et felles
budskap om verdiskaping i regionene. Samarbeidet med organisasjonene er videreført i 2012.
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Markedsføring & Kommunikasjon
Standutvikling
Det har foregått et arbeid for å forbedre Greater Stavangers stand, som vi har felles med ONS. Dette
dels på bakgrunn av de erfaringene som ble gjort under OTC 2011, og dels med bakgrunn i et ønske
om kontinuerlig utvikling. Vi har lagt særlig vekt på å styrke samarbeidet med ONS som tar et stort
ansvar for standen rent logistikkmessig.

Messedeltakelse
Gjennom året som gikk stilte Greater Stavanger stand på tre messer: OTC i Houston, Offshore
Europe i Aberdeen og Offshore Technology Days (OTD) i Stavanger. De to første ble gjennomført i
samarbeid med ONS. Formålet med deltakelsen har vært å markedsføre regionen som spennende
både for bedrifter og arbeidstakere. Det har blitt gjennomført en evaluering av dette arbeidet, og
konklusjonen er at vi trenger å spisse markedsføringen. På bakgrunn av dette vil arbeidet endres i
2012.

Studenttreffet
Fjorårets studenttreff ble det best besøkte noen gang. Over 300 påmeldte studenter og mer enn 40
bedrifter og offentlige institusjoner møttes i desember i Stavanger Forum. Etter at Stavangers
ordfører og Greater Stavangers nyvalgte styreleder Christine Sagen Helgø hadde ønsket
velkommen, hadde vi tre foredragsholdere: Unni Ulland fra IBM, Christian Wedler fra KPMG og
Bård Lilleeng fra SUS. Ut over dette var tiden disponert slik at arbeidsgivere og potensielle
arbeidstakere kunne møte hverandre.

Pressearbeid
Greater Stavanger har gjennom året arbeidet med eksternt informasjonsarbeid for å fortelle om våre
aktiviteter og prosjekter. Arbeidet har hatt fokus på regionale medieaktører med hensikt å
synliggjøre virksomheten som Greater Stavanger har ansvaret for. Årskonferansen er et eksempel
på at arbeidet med dette lyktes. Da greide vi å sette næringsutvikling på dagsordenen og hadde
oppslag i alle de viktigste regionale mediene.
Det er utarbeidet en egen pressemappe som viser presseoppslagene arbeidet har resultert i.
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Nettsider
I løpet av første halvår ble nettsidene lagt om til en mer kostnadseffektiv og fleksibel løsning. Dette
har muliggjort kostnadseffektive løsninger for prosjekter som Greater Stavanger deltar i. Et
eksempel på dette er www.arealguiden.no
Videre har det vært en redaksjonell satsing. Det publiseres nå saker om vår virksomhet i stadig
høyere takt, og vi registrerer at vi når ut i mediene med gjennomsnittlig to saker per uke. Alle saker
publiseres også i sosiale medier. Vår rekkevidde i medier som Facebook har økt kraftig gjennom
året, og vi rekker nå ut til mer enn 90.000 personer gjennom slike kanaler.
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Sak 04 – 2012 Partnerskapsavtale med fylkeskommunen
1. Bakgrunn for saken
Som det ble opplyst i styresak 39-2011 i møtet 30.11.2011, har alle kommunene som var
omfattet av partnerskapet i perioden 2010-11 besluttet å fornye sine partnerskapsavtaler.
Dette gjelder også fylkeskommunen.
Det kan nevnes at dersom stemmetallene ved den kommunale og den fylkeskommunale
behandlingen summeres, ble det avgitt totalt 419 stemmer i denne saken. Av dette stemte
379 representanter for fornying av partnerskapet. Målt på denne forenklete måten kan en si at
det er 95 prosent oppslutning om Greater Stavanger blant regionens folkevalgte. Ser en bare
på kommunene, er oppslutningen 90 prosent.
Etter forrige styremøte har imidlertid Hå kommune, som ble invitert med bakgrunn i at de
hadde vært partnere i perioden 2008-09, takket nei til invitasjonen.
Alle partnerskapsavtalene med kommunene er identiske. Avtalen med fylkeskommunen skiller
seg noe fra de kommunale, med bakgrunn i fylkeskommunens spesielle rolle og funksjon. Da
sak om avtale var oppe til behandling i fylkesutvalget 31.01.2012, ble det fattet flertallsvedtak
om et avtaleforslag som følger vedlagt denne sak.
2. Direktørens kommentarer
Avtaleforslaget bygger på avtalen fra de foregående fire årene, men med justeringer som følge
av diskusjoner mellom fylkeskommunens næringssjef og Greater Stavangers direktør.
Fylkesrådmannen la fram et avtaleforslag som direktøren kunne slutte seg til, med unntak av
to punkter der det var dissens. De to punktene gjaldt forutsigbarhet for det årlige bidraget,
samt muligheter for uttredelse i løpet av avtaleperioden.
Den politiske behandlingen resulterte i at avtaleforslaget ble endret på disse punktene.
Direktøren anbefaler derfor at styret slutter seg til avtalen slik den nå foreligger.
Forutsatt at styret godkjenner forslaget til avtale, innebærer det at Greater Stavanger vil bestå
av det samme partnerskapet de kommende fire årene som de to foregående.
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Forslag til vedtak:
Styret godkjenner partnerskapsavtale med fylkeskommunen slik gjengitt i vedlegg til denne
sak.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler

Vedlegg: Forslag til partnerskapsavtale
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Til

Kopi til

Styret

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Dato skrevet

Side

19.01.2012

1 av 1

Direkte telefonnr.

Erling Brox

95 25 99 55

Sak 05 – 2012 Høringsuttalelse om nytt hus til Rogaland
Teater
1. Bakgrunn for saken
Rogaland Teater har utarbeidet et visjonsdokument for sin virksomhet, der hovedkonklusjonen
er at teatret har behov for nytt hus. Framdriftsplanen legger til grunn byggestart i 2017, og
åpning i 2020. Dokumentet er sendt oss til høring, og fristen for uttalelse er satt til 1. mars.
Direktørens forslag til høringsuttalelse fokuserer utelukkende på spørsmålet om nye lokaler.
Dokumentet omfatter imidlertid også andre forhold, som mulige samarbeidsrelasjoner,
kunstneriske ambisjoner, framtidens scenekunst mv. Visjonsarbeidet har en egen
hjemmeside, http://rogalandteater.no/mot2020/, der dokumentet i sin helhet finnes til
nedlasting.
2. Direktørens vurderinger (Oversendes Rogaland Teater sammen med vedtaket)
Greater Stavanger er et felles næringsutviklingsselskap for femten kommuner i Stavangerregionen 1 samt Rogaland fylkeskommune. Vår hovedoppgave, gitt oss av kommunene/
fylkeskommunen, er å arbeide for økt verdiskaping og arbeidsplassvekst i regionen.
En viktig del av dette oppdraget er å påvirke arbeidet for en hensiktsmessig infrastruktur for
livskvalitet og opplevelser, slik at både den eksisterende befolkningen og potensielle tilflyttere
opplever regionen som et attraktivt bostedsvalg. Rogaland Teater har en viktig funksjon i
denne sammenheng.
Ser en det urbane senteret i den funksjonelle storbyregionen under ett, finner en i Bjergsted et
konserthus av internasjonalt format med eget symfoniorkester, i Sandnes en operascene, og i
Stavanger Øst ligger Tou Scene som en kunstfabrikk for den alternative kulturen. I Stavanger
sentrum ligger Rogaland Teater som et av de ledende teatrene i Norge.
Storbyregionen har på denne måten et kompletterende spekter av betydelige kulturinstitusjoner, i tillegg til et utall satsinger og institusjoner av mindre skala som revyteater,
gallerier, museer osv. Dette brede tilbudet er av en anerkjent nasjonal, til dels internasjonal,
kvalitet. Det må være en prioritert målsetting for regionen å opprettholde og videreutvikle
både bredden og kvaliteten. I tillegg til den egenverdi et kulturtilbud på dette nivået har for
1

Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Gjesdal, Sirdal, Forsand, Strand, Kvitsøy, Rennesøy, Finnøy,
Hjelmeland og Suldal.
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innbyggerne, er tilbudet også et sentralt virkemiddel for å trekke høykompetent arbeidskraft til
regionen, både fra inn- og utland. Videre spiller kulturinstitusjonene en viktig rolle med hensyn
til å styrke regionens identitet og egenart.
For å opprettholde posisjonen Rogaland Teater har i dag, må imidlertid teateret få anledning til
å utvikle seg. Dette krever innsats av ulik karakter, ikke minst viktig er det å ha hensiktsmessige, tidsriktige lokaler med god lokalisering. Med bakgrunn i visjonsdokumentets
situasjonsbeskrivelse slutter vi oss til teatrets konklusjon om at et nybygg er den beste
løsningen for å realisere ambisjonene for kunstnerisk utvikling og for å møte behovene til
morgendagens publikum.
I visjonsdokumentet er det lagt til grunn en ambisiøs framdriftsplan, med ferdigstilling allerede
i 2020. En slik satsing vil kreve betydelige ressurser fra eierne – vertskommunen, fylkeskommunen og staten – i en situasjon der både kommunens og fylkeskommunens økonomi
allerede er tungt belastet.
Det er staten som er teatrets hovedeier, med 66 prosent av aksjene. I denne sammenheng vil
vi påpeke den urettferdighet som ligger i statens ressurstildelingsmodell på kulturområdet.
Dette er vist i flere sammenhenger, bl.a. i IRIS-rapport 2010/070 «Stavangerområdets
regionale slagkraft». I rapporten framkommer bl.a. oversikten under, som viser det statlige
kulturbudsjettets bevilgninger i 2010 til enkeltinstitusjoner som får støtte i henhold til
lokalisering:

Stavangerregionen
Allmenne kulturformål
Musikkformål
Scenekunstformål
Museums- og andre
kulturvernformål
Film- og medieformål
Andre formål
Totalt

Bergensregionen

Trondheimsregionen

Mill. kr

Kr/innb.

Mill. kr

Kr/innb.

Mill. kr

Kr/innb.

39,7
61,5
46,9

93
145
111

5,6
120,9
144,7

12
255
306

9,5
79,5
58,6

33
276
203

26,7
4,0
1,8
180,6

63
9
4
426

47,7
9,0
5,2
333,2

101
19
11
704

95,4
5,0
0
248,0

330
17
0
859

Kilde: Kulturdepartementet (2010)

Tabellen viser et entydig totalbilde. Stavanger-regionen kommer dårligst ut av de tre
storbyregionene utenfor Oslo, målt både i totalbudsjett og per innbygger. Målt per innbygger
får Trondheimsregionen over dobbelt så store statlige kulturbevilgninger som Stavangerregionen, mens Bergensregionen mottar 65 prosent mer enn Stavanger-regionen.
Til scenekunstformål er ubalansen enda tydeligere. På dette området tildeler staten
Bergensregionen nær tre ganger så mye per innbygger enn hva Stavanger-regionen får.
Tilgangen på de nødvendige investeringsmidlene vil bestemme framdriften av utbyggingsplanene. Vi anbefaler derfor at teaterets lokale og regionale eiere, Stavanger kommune og
Rogaland fylkeskommune, får satt disse utfordringene på dagsorden gjennom drøftinger med
fylkets stortingsrepresentanter og bruk av andre relevante kanaler.
Vi frykter at dersom regionen ikke får beveget statlige myndigheter til å vise vesentlig større
vilje og forståelse for våre behov på dette området, vil fordelingen av framtidige investeringsmidler reflektere den samme dokumenterte urettferdighet som fordelingen av driftsmidlene. I
en slik situasjon vil målet om ferdigstilling i 2020 være svært vanskelig å oppnå.
54

Forslag til 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
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.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler
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Til

Kopi til

Styret

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Dato skrevet

Side

31.01.2012

1 av 1

Direkte telefonnr.

Erling Brox

95 25 99 55

Sak 06 – 2012 Rullering av Strategisk næringsplan
1. Bakgrunn for saken
Strategisk næringsplan (SNP) har hatt en meget viktig rolle for valg av målsettinger, strategier
og tiltak innen næringspolitikken i vår region. Den gjeldende planen omfatter perioden 20092020 og ble vedtatt av styret våren 2008, etter foregående behandling i regionens kommuner
og i fylkeskommunen. Ved inngangen av en ny kommunevalgperiode er det grunnlag for en ny
gjennomgang av regionens næringspolitiske prioriteringer.
Den nye planen vil representere tredje generasjon næringsplan for den flerkommunale
storbyregionen. Mens det tidligere var vanlig at kommunene utarbeidet hver sine næringsplaner, har en de senere årene sett det som hensiktsmessig å samle seg om en felles,
overordnet plan. Det er alminnelig enighet om at regionen har tjent på en slik samordnet
opptreden i næringspolitikken. Enkelte kommuner finner det også i dag hensiktsmessig å lage
egne planer, der en tar utgangspunkt i de overordnete føringene fra SNP og konkretiserer
konsekvensene for egen kommune. Planen danner også grunnlag for utarbeidelse av Greater
Stavangers årlige handlingsplan.
Den første planen ble vedtatt våren 2005, og hovedlinjene i planen ble videreført ved
hovedrevisjonen i 2007/2008. Fra flere hold har det blitt framhevet at én av grunnene til
regionens næringsmessige framgang nettopp er at en har holdt fast ved målsettinger og
satsinger over tid. Det avgåtte styret anbefalte i sine drøftinger at organisasjonen også denne
gang legger hovedtrekkene i gjeldende plan til grunn, og kritisk vurderer hvilke elementer som
krever fornyelse. Direktøren slutter seg til dette synspunktet, og har lagt til grunn en enklere
rullering framfor en mer omfattende revisjon.
2. Forutsetninger for planprosessen
Direktøren anbefaler at planarbeidet gjennomføres med bakgrunn i følgende forutsetninger:
−
−
−
−

Visjon og hovedmål ligger fast.
Hovedstruktur mht. valg av drivere for verdiskaping ligger fast.
Det legges opp til å gjennomføre rulleringen så lite ressurskrevende som mulig, samtidig
som en ivaretar forankring hos sentrale aktører, både i næringslivet, FoU-miljøene og
offentlig forvaltning.
Det settes fokus på de viktigste flaskehalser og muligheter for verdiskaping og
næringsutvikling i Stavanger-regionen.
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−
−

Nye muligheter i tilknytning til sterke kompetansemiljøer innen petro-klyngen bør vies
særlig oppmerksomhet.
En oppdatert næringsplan skal foreligge innen utgangen av 2012.

3. Mulige framtidsbilder
Det kan være aktuelt å foreta noen vurderinger mht. den langsiktige utviklingen i regionen, i
form av noen enkle framtidsbilder. Hensikten er ikke å gjennomføre grundige scenarieanalyser,
men å illustrere hvordan alternative utviklingsretninger henger sammen med endringer i de
bakenforliggende drivkreftene. En slik illustrasjon bør skje i et samarbeid med bl.a.
Næringsforeningen. Noen aktuelle tema:
−
−
−
−

Internasjonal økonomi:
Utviklingen innen olje/gass:
Befolkningsutvikling:
Arealsituasjonen:

−

Infrastruktur:

−
−

Internasjonalisering:
Kunnskapsmiljøene:

Dypere finanskrise vs. stabilisering
Aktivitetsvekst vs. svikt i pris og etterspørsel
Sterk tilflytting av ny arbeidskraft vs. fraflytting
Tilstrekkelig tilgang på utbyggingsarealer vs.
manglende tilgang på arealer
Satsing på kollektivtransport, nye og bedre
vegforbindelser, økt lufthavn- og havnekapasitet mv. vs.
stagnasjon og utsettelser
Innpass i nye markeder vs. internasjonal markedssvikt
UiS lykkes i sin utvikling vs. stagnasjon

4. Vurdering av driverne
I den gjeldende næringsplanen er det definert seks viktige drivere for verdiskaping. Alle
driverne vil være av stor betydning også i fortsettelsen, og omtalen av alle driverne skal
oppdateres.
For noen av driverne er forutsetninger og rammebetingelser endret så mye at det er
nødvendig å gjennomgå dem helt på nytt, med egne temagrupper og drøftinger med eksterne
aktører. Dette gjelder de tre driverne kompetanse, nyskaping og livskvalitet. For disse tre
temaene settes det ned egne arbeidsgrupper, som vil ha en forankring hos fagpersoner ved
Greater Stavanger. Vedkommende skal ha rolle som sekretariatsleder for gruppene, med
ansvar for å utarbeide mandat, innkalle til møter, avklare deltakelsen fra eksterne miljøer,
samt være referent og pådriver i prosessene. For øvrig bør temagruppene organiseres med
deltakelse fra 5-6 personer fra ulike relevante organisasjoner/virksomheter. Gruppene bør
ledes av en ekstern person.
For de øvrige tre driverne vil prosessene bli gjennomført på et enklere vis med egne krefter.
Dette gjelder de tre driverne internasjonalisering, offentlige tjenester og infrastruktur.
5. Vurdering av de eksisterende næringsklyngene
Gjeldende næringsplan tar utgangspunkt i at regionen har to næringsklynger; energi og mat.
Begge klyngene er avgjørende for regionens nærings- og arbeidsliv, og må bli gjennomgått på
ny for oppdatering av ståsted og framtidsperspektiver.
Energiklyngen, som domineres av petroleumsvirksomheten, vil i årene framover være sterkt
preget av de store nye funnene. Samtidig må næringen fokusere på omstillinger og endringer.
Norsk leverandørindustri posisjonerer seg nå for økt internasjonalisering, parallelt med at en
stadig større del av produksjonen av nye offshoreinstallasjoner/-moduler skjer i lavkostland.
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I næringsplanen må det gjøres vurderinger av hvilke typer kompetansemiljø som vil
videreutvikle seg i Norge og Stavanger.

Fornybar energi er et annet tema som må drøftes. Det viser seg at utviklingen tar lenger tid
enn det mange har trodd. Hvilke muligheter har denne næringen i Stavanger-regionen?
Det foreligger en SWOT-analyse i eksisterende SNP. Denne bør gjennomgås med sikte på å
vurdere i hvilken grad det er behov for å gjøre oppdateringer eller nye analyser og
vurderinger.
Greater Stavanger har etablert Energistrategisk forum med bred deltakelse fra om lag 30
sentrale personer i næringen. Forumet møtes to ganger årlig, og drøftingene her bør være
godt egnet som innspill til rulleringen av strategisk næringsplan.
Matklyngen har blitt tilført store stimulerings- og utviklingsressurser, men det spørres om
innsatsen har gitt den forventede effekten. Målsettinger og strategier for matklyngen må
derfor gjennomgås ved denne rulleringen. I dette arbeidet bør en vurdere om prioriteringer og
ressursinnsats overfor matklyngen må justeres.
Det nedsettes en egen temagruppe som har som mandat å utvikle justerte strategier og tiltak
for matnæringen. Arbeidet skal ta utgangspunkt i at klyngen har sterke miljøer, og innrette
tiltakene for å videreutvikle disse. Det legges videre en klar føring for at Måltidets Hus og
miljøene som er etablert her skal ha en sentral rolle i videreutviklingen av klyngen.
6. Nye næringsklynger?
I gjeldende næringsplan er det lagt stor vekt på å vurdere hvilke nye og framtidsrettete
næringsklynger som kan vokse frem i Stavanger-regionen. I dag kan en slå fast at det ikke har
vokst fram alternative klyngesatsinger av større omfang i årene som har gått siden
revideringen.
Rulleringen denne gang bør omfatte en analyse av hvilke områder som kan ha kimen i seg
med hensyn til å utvikle seg som egne næringsklynger. Flere forhold tilsier at sterke
kompetansemiljøer i tilknytning til energiklyngen bør prioriteres. Det kan umiddelbart synes
som at en eventuell ny næringsklynge i regionen mer sannsynlig springer ut av petroleumsmiljøet enn at for eksempel finansklyngen, helseteknologi, kultur-/opplevelsesnæringene eller
andre får kraft og styrke til å utgjøre egne næringsklynger.
Disse forholdene må imidlertid vurderes nøyere, og det utarbeides i første omgang en oversikt
over hvilke kandidater som kan være aktuelle når det gjelder utvikling av nye næringsklynger i
Stavanger-regionen. I neste omgang gjennomføres analyser/vurderinger av hvilke
framtidsrettete næringsklynger en bør satse på i regionen.
7. Framdriftsplan og organisering
Det tas sikte på å få fram et planforslag innen utgangen av tredje kvartal 2012. Det er
imidlertid viktig å sikre en god forankring både i kommunene, i næringslivet og i FoU-miljøene,
og dette kan erfaringsvis være tidkrevende.
Direktøren anbefaler at styret selv fungerer som politisk styringsgruppe for planarbeidet, noe
som innebærer at planarbeidet settes på dagsorden på møtene 6. juni og 6. september.
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Videre anser direktøren det som hensiktsmessig å bruke forumet for kommunenes
næringsansvarlige som en referansegruppe. Enkelte av de næringsansvarlige vil også bli
trukket med i temagruppene.
Når det gjelder arbeidet med viktige drivere og med næringsklyngene, etableres egne grupper
i det omfanget som er skissert foran i saken.
Parallelt med at arbeidet går videre slik skissert i denne sak – forutsatt styrets tilslutning –
sendes et notat til kommunene der det orienteres om planarbeidet og der kommunene
inviteres til å gi innspill.
Forslag til vedtak:
Styret slutter seg til opplegget for rullering av Strategisk næringsplan for Stavanger-regionen.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler

Vedlegg:
Strategisk næringsplan 2009-2020 (deles ut i møtet)
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Til

Kopi til

Styret

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Dato skrevet
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30.01.2012

1 av 1

Direkte telefonnr.

Trygve Brekke

Sak 07 – 2012 Rapport fra WECPs årsmøte
1. Hva saken gjelder
WECP – Verdens Energibyer – er en nettverksorganisasjon som omfatter verdens ledende
vertsbyer for petroleumsindustrien. Organisasjonen ble etablert i 1995 etter initiativ fra
Stavanger kommune, og teller i dag følgende 19 medlemsbyer:
Aberdeen , Scotland

Halifax, Canada

San Fernando, Trinidad & Tobago

Atyrau, Kazakhstan

Houston, USA

St Johns , Canada

Calgary, Canada

Luanda, Angola

Stavanger, Norge

Dammam, Saudi Arabia

Tomsk, Russland

Daqing, China

Malabo, Equatorial
Guinea
Perth, Australia

Doha, Qatar

Port Harcourt, Nigeria

Dongying, China

Rio de Janeiro, Brasil

Villahermosa, Mexico

Sekretariatet for WECP er lagt til Houston by.
Organisasjonen avholdt sitt årsmøte i Doha 3.-7. desember 2011.
Delegasjonsdeltakere fra regionen:
Ordfører Christine Sagen Helgø, Stavanger kommune (delegasjonsleder)
Rådgiver Bjørn Vidar Lerøen, Stavanger kommune
Adm. dir. Jan Soppeland, Greater Stavanger
Internasjonal sjef Frode Enge Hovdal, Greater Stavanger
Rådgiver Trygve Brekke, Greater Stavanger
Dessuten deltok:
Adm. dir. Anna Aabø, IRIS
Dir. Aina Berg, IRIS
Kolbjørn Andreassen, Stavanger Aftenblad
Formålet med deltakelsen er å styrke kontakten med den politiske og administrative ledelsen i
verdens energibyer med fokus på felles interesser og utfordringer. Stavanger har på vegne av
WECP-organisasjonen arbeidet for å få inn Rio de Janeiro, Brasil som nytt medlem. Dette
lyktes ved at Rio ble opptatt som nytt medlem i møtet i Doha.
Videre har Stavanger påtatt seg et lederansvar på vegne av WECP-organisasjonen for å utvikle
samarbeidet mellom universitetene i de samme byene. Dette programmet, WECAP, utvikles i
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nært samarbeid med Universitetet i Stavanger og universitetene i Aberdeen, Calgary, Perth og
Houston. En foreløpig rapport ble presentert i Doha, og dette vil bli fulgt opp i en egen
workshop i Houston mai 2012.
WECPs årsmøte var lagt opp parallelt med World Petroleum Congress (WPC), og deltakerne
deltok også på deler av dette programmet. Representantene fra IRIS og Stavanger Aftenblad
deltok primært på WPC.
2. Oppfølging
Universitetssamarbeidet WECAP følges opp av Greater Stavanger på vegne av Stavanger
kommune, med sikte på workshop’en i Houston 30. april – 2. mai 2012. Videre ble det fastlagt
en oppfølgingsplan for samarbeidet med Rio med sikte på deltakelse fra Rio på årets ONS,
samt delegasjonsreise til Rio høsten 2012.
3. Gjennomføring
Delegasjonsprogrammet ble planlagt av Greater Stavanger, og ble gjennomført etter planen.
Stavanger kommune og Greater Stavanger dekket sine respektive reisekostnader. Prosjektet
ble gjennomført innenfor Greater Stavangers budsjettramme.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Trygve Brekke
Konsulent
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1 av 1

Direkte telefonnr.

Ola Saua Førland

47 23 23 18

Sak 08 – 2012 Regional energi- og varmeplan: Høringsutkast
1.

Bakgrunn for saken

Saken ble første gang behandlet av styret i mars 2009, hvor det ble vedtatt å sette i gang et
arbeid som involverte kommunene i mulighetsstudier for å utvikle effektive energi- og
varmeforsyningsløsninger i regionen. Dette var samtidig en prosess som skulle lede til
høringsuttalelser fra Greater Stavanger og kommunene til fylkeskommunens regionalplan for
energi og klima i Rogaland.
I oktober 2009 ble styret forelagt resultatet av dette arbeidet. Av sammendraget som ble gitt
styret den gang framgår det at “Arbeidet med å gjennomføre denne mulighetsstudien har vist at det
er behov for interkommunalt samarbeid dersom en skal klare å utvikle effektive og bærekraftige
løsninger i framtidens energi- og varmeforsyninger for regionen.”

Det ble foreslått å følge opp aktiviteten på to områder:
1. SrN skal kunne bidra med koordineringstøtte i de tilfeller hvor flere kommuner ønsker å
samarbeide om utarbeidelse av regionale energi og varmeplaner.
2. SrN vil fortsette arbeidet med å samle de ansvarlige for Klima- og energiplaner jevnlig framover
for å kunne bidra til at beste praksis deles og ved å trekke på forskjellige nettverk som kan bidra
til å øke kunnskapen og kompetansen innen dette feltet i kommunene og regionen.

Styrets vedtak: Styret tar rapport og høringsuttalelse til orientering, og ønsker å videreføre
prosjektet slik som foreslått.
2.

Oppfølging av styrets vedtak

Styrets vedtak ble fulgt opp ved at det ble igangsatt et arbeid med å utarbeide en energi- og
varmeplan for Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og Bybåndet Sør.
Målet med planen er å sikre en optimal bruk av lokale og regionalt tilgjengelige energikilder
med sikte på å gi en lavere og mer miljøriktig energibruk, samt å redusere
klimagassutslippene.
Styret ble i mai 2011 forelagt en prosjektbeskrivelse med angivelse av målsetting,
framgangsmåte, framdriftsplan, organisering og kostnader for prosjektet. Det ble også gitt en
orientering til styret om foreløpige resultater av arbeidet.
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Styrets vedtak: Styret tar prosjektbeskrivelsen og foreløpige resultater av arbeidet til
orientering, og forutsetter at arbeidet videreføres i tråd med prosjektbeskrivelsen.
4.

Resultat av arbeidet - høringsutkast

Sommeren 2011 ble det søkt om midler fra Enova til arbeidet med planen. Enova ga tilsagn på
415.000 kroner som det ble søkt om. I prosjektbeskrivelsen ble det lagt opp til at arbeidet
med planen skulle være ferdig innen 2011. Som følge av at arbeidet har vært mer komplisert
og arbeidskrevende enn forutsatt, er framdriftsplanen justert. I den justerte framdriftsplanen
legges det opp til at planen sendes ut på høring i slutten mars og at endelig plan legges fram
for styret på neste møte 6. juni 2011.
Planen som foreligger er en overordnet plan som gir føringer og anbefalinger knyttet til energiog varmeløsninger for kommunene som er omfattet. Planen er forankret dels i eksisterende
klima- og energiplaner og dels i forpliktelser Sandnes og Stavanger har innenfor Framtidens
byer. Den er utarbeidet i et samarbeid mellom Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sandnes,
Sola og Bybåndet Sør. Kommunene som har deltatt i samarbeidet vil bli oppfordret til å slutte
seg til denne, og følge den opp i sitt kommunale planarbeid. Planen gir også overordnede
føringer for infrastruktur som anbefales fulgt opp av Lyse og andre relevante aktører.
Kommunene har gjennom område- og reguleringsplaner og byggesaksbehandling et
overordnet ansvar for å sikre at bygninger som oppføres møter krav i byggeforskrifter. Foruten
teknisk forskrift har kommunene gjennom område- og reguleringsplan anledning til å gi pålegg
om områder for framføring av vannbåren varme. Kommunen har også anledning til å fastsette
tilknytningsplikt til fjernvarme for nye bygg innenfor konsesjonsområder, og de har også rett
til å innvilge fritak fra tilknytningsplikt. Det kan også vedtas tilknytningsplikt i områder der
fjernvarmekonsesjon antas å ville foreligge innen rimelig tid. Andre virkemidler som kan
brukes for å nå målsettinger på klima- og energiområdet er:
•
•
•
•
•
•

gjennomføre tiltak i egen bygningsmasse
påvirkning gjennom eierskap i energiselskaper (samt andre bedrifter)
tilskuddsordninger
pålegge tiltak der kommunen er grunneier i utbyggingsområder
frivillige avtaler med utbyggere
informasjon og holdningsskapende arbeid

Det er stor sannsynlighet for at det vil være nødvendig å benytte en kombinasjon av alle
kommunens virkemidler dersom man skal nå ambisiøse mål. Det er naturlig i en plan som
denne fokuserer på stasjonær energibruk innen områder som kommunene kan påvirke med
sine virkemidler. Det er derfor et fokus på bruk og produksjon av energi til varmeformål, og
ikke på kraftproduksjon og elspesifikt forbruk. Planen er videre avgrenset til å omfatte
husholdninger og tjenesteytende sektor.
Planen gir oversikt over dagens energibruk basert på tall fra 2009, og basert på forutsetninger
om blant annet befolkningsvekst, vekst i næringsareal og utviklingen mht byggeforskrifter er
energibruken framskrevet mot 2040. Når det gjelder etterspørselen etter energi til varmeformål antyder framskrivingen at denne vil reduseres noe i referansebanen tross sterk vekst i
regionen. Etterspørselen etter energi i form av vannbåren varme vil imidlertid øke.
Planen omtaler tiltak på følgende sentrale områder:
•
•
•

Kollektive varmeløsninger
Energieffektive nybygg
Energieffektivisering i eksisterende bygg

•
•
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Informasjon og kompetanse
Naturgass og biogass

I tillegg til referansebanen er det modellert to scenarier, ett lavenergiscenario med tiltak
basert på økt bruk av kollektive varmepumpeløsninger og passivhusløsninger, og ett kollektiv
varme/bio-scenario som er basert på kollektive varme med spillvarme og bioenergi.
Reduksjon i klimagassutslipp er beregnet, og de samfunnsøkonomiske kostnadene for
utslippsreduksjoner i scenariene er forsøkt anslått i modellen. Analysen antyder at det er
krevende å spare energi innenfor det som kan anses for å være kommunenes handlingsrom.
En strategi som primært baseres på energieffektivisering gir derfor relativt liten effekt på
utslippene av klimagasser, og antas således å være en kostbar løsning målt mot effekten på
reduksjon av klimagassutslipp. Kollektive varmeløsninger basert på spillvarme og bioenergi gir
større reduksjoner i klimagassutslipp og strategier som baseres på dette vil sannsynligvis
kunne gjennomføres innenfor akseptable kostnadsrammer målt mot utslippsreduksjonene.
Analysen underbygger således noen av de eksisterende strategier som er forankret i
overordnede planer i regionen, herunder satsing på fornybar varme og spillvarme fra avfall og
industri. Det nye som utredningen påpeker er at regionen må utvikle mer bruk av biomasse
som erstatning for naturgass for å sikre en høyere fornybarandel energi. På bakgrunn av
vurderingen av mulige tiltak anses følgende målsettinger realistiske og nødvendige:
•
•
•
•
•
•
•

Regionens bioenergiressurser kartlegges innen utgangen av 2013
Det gjennomføres en kartlegging av konverteringspotensialet fra elektrisitet til varme i regionen,
innen utgangen av 2013
Alle offentlige bygg er konvertert til fjernvarme eller fornybar energi innen 2017
Regionen har ti nærvarmeanlegg basert på bioenergi innen 2017
Utnyttelse av spillvarme fra avfall er 200 GWh i 2020 og øker mot 250 GWh i 2030
Varme fra bioenergi økes med 50 GWh innen 2020 og 100 GWh innen 2030.
10 % av ny bygningsmasse er passivhus fra 2014, områder utenfor kjerneområder for kollektive
varmeløsninger prioriteres høyest for slik utbygging

Strategiene er delvis undersøkt og illustrert gjennom casestudier for fire områder i regionen.
Det er videre gitt områdevise anbefalinger knyttet til områder som bør prioriteres mht
tilrettelegging for kollektive varmeløsninger. Følgende områder er prioritert:
•
•
•

Baneakser, Urban sjøfront, Sola Sentrum, Stavanger sentrumsområde og Sandnes Sentrum
Risavika, Jåsund, Sandnes Øst og Bybåndet Sør, Bjergsted, Madla- Revheim, Hundvåg
Kollektivakser, kommunesenter, lokalsenter med handelsområder og utbyggingsområder innen 500
meter fra slike senter

Når det gjelder kjøling er kommunens handlingsrom nokså begrenset. I første rekke dreier det
seg om å føre en restriktiv politikk når det gjelder å håndheve bestemmelsene i teknisk
forskrift. I reguleringsplaner og oppfølging av byggesaker bør kommunene være bevisste på å
vise til bestemmelsene og slik arbeide for å redusere etterspørselen etter kjøling.
Forslag til vedtak:
Styret tar redegjørelsen om planarbeidet til orientering og slutter seg til at planutkastet
oversendes kommunene og andre relevante instanser for oppfølging.
Jan Soppeland
Adm. dir.

Ola Saua Førland
Mulighetsutvikler

Vedlegg:

1. Prosjektbeskrivelse for utarbeidelse av regional energi- og varmeplan for Stavanger-regionen.
2. Energi- og varmeplan for Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og Bybåndet Sør.
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Prosjektbeskrivelse
for
Utarbeidelse av
Regional energi- og varmeplan for Stavangerregionen
20. mai 2011
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1. Innledning
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.
Regionalplan for energi og klima i Rogaland oppfordrer kommunene til å utarbeide klima- og
energiplaner. Bestemmelsene i ny Plan- og bygningslov har gitt kommunene større muligheter
for styring innenfor dette feltet.
Mange av de grep som er avgjørende for å kunne oppnå målene for redusert klimagassutslipp
krever imidlertid løsninger som går på tvers av kommunegrensene. Det er derfor behov for et
utredningsarbeid 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, på tvers av kommunegrenser,
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.
Det er nå tatt initiativ til å gjennomføre et slikt utredningsarbeid med sikte på å utarbeide en
overordnet plan som omtalt ovenfor for Stavanger, Randaberg, Rennesøy, Sola, Sandnes og
Bybåndet Sør. Denne prosjektbeskrivelsen konkretiserer målsettingene for dette arbeidet,
samt framgangsmåte, organisering, framdrift og finansiering.
Kommunene som deltar i samarbeidet om å utarbeide denne planen vil bli oppfordret til å
slutte seg til denne, og følge den opp i sitt kommunale planarbeid.

2. Plangrunnlag
2.1. Lovgrunnlag
Arbeidet med planen tar utgangspunkt i gjeldene plangrunnlag, lovverk og nasjonale,
regionale og lokale rammebetingelser. Følgende lover anses som de mest relevante for dette
arbeidet:
• Energiloven
• Plan- og bygningsloven
• Forurensningsloven
• Lov om offentlige anskaffelser
• Lov om kommunal beredskapsplikt m.m.
2.2. Målsettinger for klimapolitikken
Nasjonale mål for klimapolitikken
Den norske regjeringen har gjennom klimameldingen (St.meld. nr. 34 (2006-2007)) og
klimaforliket i januar 2008 satt følgende mål for norsk klimapolitikk:
• Norge skal være karbonnøytralt i 2030
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•
•

Norge skal fram til 2020 påta seg forpliktelse om å kutte de globale utslippene av
klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.
Norge skal skjerpe sin Kyoto-forpliktelse med ti prosent til ni prosent under 1990-nivå

Rogaland sitt bidrag i klimapolitikken
Rogaland sitt bidrag inn mot de nasjonale målene framgår av Fylkesplanen for Rogaland.
Denne har fire hovedmål knyttet til energi:
• Sikre tilstrekkelig og stabil energi til alle deler av Rogaland, samt stimulere til en
balansert utnyttelse av fornybar energi
• Gass som grunnlag for næringsutvikling
• Utvikle den energi- og petroleumsrettede energiklyngen
• Stimulere til utvikling av miljøvennlig og effektiv teknologi for å redusere
klimagassutslipp
Regionalplan for energi og klima i Rogaland
I Regionalplan for energi og klima i Rogaland er det satt følgende mål for økt produksjon av
fornybar energi, redusert energibruk og klimagassreduksjon i Rogaland innen 2020:
• Rogaland skal produsere 4 TWh ny fornybar energi
• Rogaland skal redusere sitt energiforbruk med 20 prosent i forhold til 2005, korrigert for
befolkningsøkning
• Rogaland skal redusere sitt utslipp av klimagasser med 600.000 til 700.000 tonn CO2ekvivalenter når stor-industrien er holdt utenfor
2.4. Andre planer og initiativer
Det er satt i gang en rekke initiativer både nasjonalt og regionalt for å oppnå de nasjonale og
regionale målsettingene på klimaområdet. Både Stavanger og Sandnes deltar i Framtidens
byer som er et nasjonalt initiert prosjekt som omfatter 13 byer i Norge. Rogaland
Fylkeskommune har nylig utarbeidet Regionalplan for energi og klima i Rogaland og
kommunene har vedtatt eller er i ferd med å utarbeide egne energi- og klimaplaner.

3. Målet med å utarbeide en regional energi- og varmeplan
3.1. Effektmål
Målet med å utarbeide en regional energi- og varmeplan er å sikre en optimal bruk av lokale
og regionalt tilgjengelige energikilder med sikte på å gi en lavere og mer miljøriktig
energibruk, samt å redusere klimagassutslippene.
Følgende kriterier skal legges til grunn ved rangering av alternative systemløsninger i enkelte
delområder, og for den samlede energi- og varmeplan, transport inkludert:
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1. Utslipp til luft
Utslipp av klimagasser som slippes ut som følge av energibruk til oppvarming og transport
skal minimeres i et helhetlig perspektiv. Utslipp av lokal forurensing, partikler og NOx, som
følge av energibruk til oppvarming og transport skal minimeres.
2. Forvaltning av energiressurser
Bruken av primærenergi til oppvarming og transport skal minimeres i et helhetlig/overordnet
perspektiv.
3. Forsyningssikkerhet
Regionens energiressurser skal utnyttes i størst mulig grad; kortreist energi.
Energiforsyningen skal være fleksibel med tanke på at energi skal kunne leveres med
utgangspunkt i ulike alternative energikilder.
4. Helhetlig analyse
Det skal på følgende måte vurderes hva som er de mest samfunnsmessig rasjonelle
energiløsningene i et interkommunalt perspektiv:
•
•

•
•

Det skal så utarbeides en helhetlig samfunnsøkonomisk analyse hvor utslipp til luft
innarbeides.
Den samfunnsøkonomiske analysen skal inneholde følgende elementer
o Investeringer, driftskostnader og inntekter for energianlegg
o Eksternaliteter som spesifisert ovenfor
o Investeringer, driftskostnader og eventuelle inntekter som påføres samfunnet
indirekte, som følge av etablering av energianlegg.
Forvaltning av energiressurser og forsyningssikkerhet vurderes kvalitetsmessig.
Det skal synliggjøres på hvilken måte ulike alternative energiløsninger påvirkes av Norges
fornybarbrøk.

For den samfunnsøkonomiske analysen anbefales det å ta utgangspunkt i NVE’s Håndbok:
Samfunnsøkonomisk analyse av energiprosjekter.
Det er også en målsetting at prosjektet skal bidra til oppbygging og deling av kunnskap
innenfor dette området.
3.2. Resultatmål
Den regionale energi- og varmeplanen som skal utarbeides bør derfor:
1) Gi anbefalinger om optimal energi- og varme/kjøleforsyning i ulike type områder med
utgangspunkt i kunnskap om eksisterende og planlagt bebyggelse.
2) Gi anbefalinger om bestemmelser og retningslinjer som etter ny plan- og bygningslov kan
innarbeides i kommuneplanen for å medvirke til at anbefalingene for optimal energi- og
varmeforsyning i størst mulig grad etterleves.
3) Inneholde en oppsummering av kunnskap og erfaringer som er tilegnet gjennom dette
prosjektet og andre pågående prosjekter innenfor geografisk avgrensete områder
(referanseprosjekter).
3.3. Planens innhold
For å i møtekomme målsettingene som skissert ovenfor bør planen innholde følgende:
1) Beskrivelse av overordnede planer og lovverk som legger føringer for planen
2) Beskrivelse av planens mandat

68

3) Beskrivelse av metodikken i arbeidet
4) Beskrivelse av dagens energiforbruk (fordelt på varme, kjøling og el-spesifikt forbruk)
innenfor ulike deler av planområdet, akkumulert på kommuner og samlet sett for
kommunene som omfattes av planen
5) Beskrivelse av beregnet framtidig energiforbruk (fordelt på varme, kjøling og el-spesifikt
forbruk) innenfor ulike geografiske soner i planområdet, akkumulert på kommuner og
samlet sett for kommunene som omfattes av planen
6) Beskrivelse av energibærer, kilder og volum er tilgjengelige innenfor ulike geografiske
soner i planområdet
7) Vurdering av ulike energiløsninger (fordelt på varmeløsninger, kjølingløsninger og elspesifikke løsninger) innenfor ulike geografiske områder basert på informasjonen foran
8) Anbefaling for optimal varme-, kjøle- og elspesifikke- løsninger for ulike geografiske
områder, samt anbefalte bestemmelser og retningslinjer som kan innarbeides i
kommuneplan etter ny plan og bygningslov
9) Tidsplan for gjennomføring av tiltak
10) Drøftinger av tiltak basert på funn i prosjektet som f.eks:
a. Kompetanseoppbyggende tiltak
b. Organisatoriske grep
c. Vurdering av virkemiddelapparat

4. Framgangsmåte
For å kunne utarbeide en plan som beskrevet ovenfor er det en rekke spørsmål og
problemstillinger som må besvares og belyses.
1) Hva er dagens forbruksmønster og forbruk av energi (varme, kjøling og elspesifikk)
innenfor ulike type bygg, geografiske soner og kommunenivå?
2) Hva er det reelle behovet for energi (varme, kjøling og elspesifikk) i framtiden, med
utgangspunkt i energieffektivisering og behov som følge av ny utbygging?
3) Hvilke energibærer, kilder og volum er tilgjengelige innenfor ulike geografiske
områder?
4) Hva vil være optimale varme-, kjølings-, og elspesifikke løsninger innenfor ulike
geografiske områder, gitt de tilgjengelige energibærere, kilder og volum ut fra en
helhetlig samfunnsøkonomisk analyse?
For å besvare disse spørsmålene og problemstillingene vil det måtte gjennomføres ulike type
kartlegginger.
1) Kartlegge dagens forbruk av energi innenfor ulike type bygg, geografiske soner og
kommunenivå
2) Utarbeide prognose for framtidig energibehov
3) Utarbeide oversikt over energibærere kilder og volum som er tilgjengelige innenfor
ulike geografiske områder
4) Gjennomføre referanseprosjekter innenfor avgrensete geografiske områder med sikte
på å utarbeide konkrete strategier og tiltak for å få ned forbruket og endre
varmeløsningene på bygg
5) Gjennomføre en helhetlig samfunnsøkonomisk analyse
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5. Kommunikasjonsplan
Som en del av prosjektarbeidet bør det utarbeides en kommunikasjonsplan som retter seg mot
følgende målgrupper:
1. Styringsgruppen for prosjektet (Styret i Greater Stavanger)
2. Fagfolk
3. Innbyggerne

6. Organisering
Det operative arbeidet i prosjektet vil bli ivaretatt av en prosjektgruppe bestående av:
• Olav Stav, Stavanger kommune (leder)
• Torleif Nyman, Sandnes kommune
• Arne Rannestad, Lyse
• Sindre Tjøstheim, Lyse
• Ståle Undheim, Sola kommune
• Olav Andreas Sagen, Rogaland fylkeskommune
• Leif Soland, Randaberg kommune
• Tor B. Welander, Sandnes, Klepp og Time kommuner (Bybåndet Sør)
• Kjell Øyvind Pedersen, IVAR
• Birger Haraldseid, Greater Stavanger
• Ola Saua Førland, Greater Stavanger
Det er nedsatt en referansegruppe for prosjektet som informeres og konsulteres ved behov.
Denne består av:
• Fylkesmannen
• NHO
• Næringsforeningen
• Klepp Energi
• Framtidens byer
• Grønn by
• Naturvernforbundet
Styret i Greater Stavanger er politisk styringsgruppe for prosjektet.

7. Framdriftsplan
Arbeidet med å organisere prosjektet startet opp etter sommeren 2010, mens selve
prosjektarbeidet kom i gang senhøstes 2010. De nødvendige kartleggingene og
utredningsarbeidet planlegges gjennomført fram mot sommeren 2011.
Konklusjonene som skal trekkes på grunnlag kartleggleggingene og utredningsarbeidet, samt
utarbeidelse av selve plandokumentet, planlegges gjennomført etter sommerferien 2011. For
nærmere detaljer, se vedlagte framdriftsplan.
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8. Ressursbehov og finansiering
Det er budsjettert følgende ressursinnsats for arbeidet:
Ressursbehov/ kostnader
Kvalitetssikring (rådgiver)
Rapport (rådgiver)
Dokumentasjon - populærversjon
Avslutningskonferanse
Kartlegging av dagens og framtidig energibruk
Egeninnsats møter (8 personer * 15 møter a 2,5 timer)
Egeninnsats kartlegging, prognoser (8 pers * 2 ukeverk)
Egeninnsats referanseprosjekter (5 kommuner + Bybåndet Sør * 28 timer)
Totalt

Kroner
150 000
300 000
100 000
55 000
200 000
180 000
360 000
100 000
1 445 000

Ressursbehovet er planlagt finansiert på denne måten
Finansieringsplan
Stavanger kommune - tilskudd
Sandnes kommune - tilskudd
Sola kommune - tilskudd
Randaberg kommune - tilskudd
Enova tilskudd
Egeninnsats Lyse
Egeninnsats kommunene og Greater Stvgr
Sum

Kroner
100 000
60 000
20 000
10 000
415 000
200 000
640 000
1 445 000

Energieffektivisering i eksisterende bygningsmasse er en utfordrende, men en viktig sak i
årene fremover. Det må utvikles nye måter å organisere og finansiere dette arbeidet på får å
hente ut det store potensialet som er der. Stavanger kommune har startet en prosess i Hillevåg,
Energieffektivisering Hillevåg, som vil være et viktig referanseprosjekt som vil bidra innspill
til organisering og finansiering og i prosjektet med tanke på modeller for langsiktig satsing på
dette området.
Finansieringen av fase I i energieffektivisering Hillevåg planlegges slik:
Finansieringsplan
Stavanger kommune - tilskudd
Egeninnsats Stavanger kommune
Enova tilskudd
Sum

Kroner
100 000
100 000
100 000
300 000
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Vedlegg 1: Framdriftsplan

Aktivitet
1
1. Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse
a) Søknad RUP
b) Søknad Enova
2. Kartlegging av dagens og framtidig energibruk og utslipp
a) Soneinndeling basert på byggtetthet
b) Beregning av dagens energibehov bygg
c) Utarbeidelse av framtidsprognose energibehov bygg
4. Utarbeide oversikt over tilgjengelige energibærere, kilder og volum
5. Evaluere alternative energiløsninger for ulike områer
3. Innspill fra referanseprosjekter
6. Legge fram anbefaling for optimal energi og varmeforsyning for ulike type områder
7. Legge fram anbefalt tidsplan for gjennomføring av tiltak
8. Høringsmøte
8. Framleggelse av sluttrapport
Møter i prosjektgruppen
Møter i referansegruppen
Sak i styret

Januar
2 3

4

5

Februar
6 7 8

Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
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Vedlegg 2: Oversikt over referanseprosjekter:

Stavanger
1. Driftsstyring kommunale bygg. Etablere energioppfølgingssystem (EOS) for å
kunne se energibruk og CO 2 utslipp fra kommunale bygg. Dette verktøy er knyttet til
en nyopprettet driftssentral for overvåking og oppfølging. Formålet er
energieffektivisering og måle effekt av tiltak.
2. Utbygging Jåttåvågen II. Målet er å bygge ut Jåttåvågen II et område på ca 250 000
m2 med fordeling 50/50 på boliger og næringsbygg. Det tilrettelegges for passivhus og
alternative energiløsninger vurderes i forhold til livsløpskostnader, CO 2 utslipp,
bedrifts- og samfunnsøkonomiske konsekvenser. Mange alternative energiløsninger
vurderes og sammenholdes med fjernvarmeløsningen til Lyse.
3. Energieffektivisering Hillevåg. Et pilotprosjekt hvor en ser på et fysisk avgrenset
områder med boliger og næring og vurderer muligheten for energieffektivisering, type
løsninger og vilje hos eierne til å gjennomføre tiltak og eventuelle krav eller behov
disse stiller.

Sandnes
4. Utbygging Indre Vågen. Byfornyelse Sandnes Indre havn ut fra mål om passivhus og
mest mulig fornybar energi. Blanding av bolig og næring.
5. Pimes. EU program tilknyttet energieffektivisering i eksisterende bygg og nybygg
etter energikarakter B. Fokus på lokalprodusert energi (biomasse, sol og vann).

Bybåndet sør
6. Utbygging i området rundt Orstad i kommunene Sandnes, Klepp og Time.
Analyser av energibruk og klimagassutslipp gjennomføres som ledd i arbeidet med
varme og energiplanen.

Sola kommune
7. Skadbergbakken. Nytt utbyggingsområde med passivhus, massivtrekonstruksjon og
lokal fornybar energi.
8. Jåsundutbygging. Utbygging med fjernvarme og lavenergibygg, kategori B for de
første felt. Erfaringer med ulike måter å utvikle feltene på.
9. Risavika Sør. Utvikling av næringsområde med høye krav til energieffektivitet.
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Til

Kopi til

Styret

Ansvarlig saksbehandler

Referanse

Dato skrevet

Side

06.02.2012

1 av 1

Direkte telefonnr.

Erling Brox

95 25 99 55

Sak 09 – 2012 Forslag til ny valgkomité
I henhold til vedtektenes § 8 skal Greater Stavanger ha en valgkomité, som utpekes av
årsmøtet. Dato for årsmøtet er satt til 7. mars. Vedtektene inneholder ikke bestemmelser om
antall medlemmer, kommunefordeling av medlemmer, om det er obligatorisk med politikere
mv. Direktøren tolker dette til at styret har stor frihet når det fremmer sitt forslag.
I inneværende periode har valgkomiteen bestått av Per A. Thorbjørnsen, Kåre Hauge, Ellen
Solheim, Arnfinn Vigrestad og Ommund Vareberg.
Forslag til vedtak:
Styret foreslår at følgende personer utpekes til Greater Stavangers valgkomité:
1.
2.
3.
4.
5.

…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..

Jan Soppeland
Adm. dir.

Erling Brox
Mulighetsutvikler
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Til

Kopi til

Styret

Ansvarlig saksbehandler

Tone
Grindland Gustafsson

Referanse

Dato skrevet

Side

8.2.2012

1 av 1

Direkte telefonnr.

456 99 909

Sak 10 – 2012 Forberedelse av ny periode for Stavangerregionens Europakontor
Styret er gjennom tre saker i 2011 holdt orientert om arbeidet knyttet til forberedelser for ny
periode og utarbeiding av ny modell i Stavanger-regionens Europakontor (SrE), jf sakene 192011, 27-2011 og 38-2011.
Sekretariatet for SrE ligger hos Greater Stavanger, og sekretariatet er gitt i oppdrag å
tilrettelegge for oppstart av ny periode. Normalt vil dette bare innebære partnerforhandlinger,
men for kommende periode involverer det i tillegg nyansettelse samt forberedelse og
implementering av ny driftsmodell.
Partnerskapet bak SrE inngår gjensidig forpliktende avtaler for fireårsperioder. Inneværende
periode avsluttes 30. juni 2012. Partnerskapet består i dag av kommunene i Greater
Stavanger, kommunene Eigersund, Karmøy og Haugesund, Rogaland fylkeskommune,
Universitetet i Stavanger, IRIS, Høgskolen Stord-Haugesund, ONS, Stavanger-regionen Havn
og Lyse. Med unntak av ONS, fortsetter alle partnerne samarbeidet om SrE fra 2012-2016. I
ny periode tilkommer noen kommuner på Haugalandet og sekretariatet er utover dette i dialog
med potensielle nye partnere.
SrE er i dag bemannet med to personer ansatt i til sammen 1,6 årsverk i Brussel og en 2/3stilling i Greater Stavanger. Avhengig av den økonomiske rammen rundt driften, vil
bemanningen i SrE fortsette i tilnærmet likt format for kommende periode.
Den politiske styringsgruppen for SrE vedtok 14.12.2011 følgende om ny organisering av
Stavanger-regionens Europakontor:
1. Fremlagt forslag om organisering av Stavanger-regionens Europakontor som en
forening godkjennes.
2. Fremlagt forslag til vedtekter for foreningen godkjennes.
3. Daglig leder i Greater Stavanger engasjeres som daglig leder i foreningen, og bes å
gjennomføre prosesser knyttet til etablering med sikre på en gjennomføring av
endringen 1.7.2012.
4. Representantene for offentlige partnere i dagens styringsgruppe utgjør styret for
foreningen i henhold til foreningens vedtekter. Representanter for dagens
næringsdrivende partnere tiltrer styret som observatører med tale- og forslagsrett i
henhold til foreningens vedtekter.
5. Sekretariatet/daglig leder bes i samarbeid med arbeidsgruppen gjennomføre en
begrenset brukerundersøkelse som kan ligge til grunn for en strategidiskusjon i
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styringsgruppen/styret i foreningen om fremtidig fokus og arbeidsområdet for kontoret i
Brussel.
Sekretariatet har i samarbeid med arbeidsgruppen utarbeidet en enkel spørreundersøkelse
som er sendt til partnerne. Hensikten med denne er å kartlegge partnernes behov og
forventninger til Europakontoret i kommende periode. Undersøkelsen vil kompletteres med
intervjuer av nøkkelpersoner hos partnerne. Det samlede resultatet vil først fungere som en
kartlegging når det gjelder hvilke kvalifikasjoner som skal vektlegges hos personen som skal
ansettes i Brussel. Deretter vil materialet fungere som grunnlag for rullering av strategi for
videreføring og utvikling av tjenester og fokusområder i Brussel. Arbeidsgruppen blir sentral i
tilretteleggingen av en strategidiskusjon i styret for den nye foreningen.
Basert på resultater fra brukerundersøkelsen og arbeidsgruppens vurdering av egenskaper for
ny person, vil lederstillingen lyses ut medio februar. Målet er at ny leder av Europakontoret i
Brussel tiltrer 1. august, noe som krever at ansettelsesprosessen er avsluttet innen utgangen
av april. Den som blir ansatt, starter sitt arbeid med å bruke en måned i Rogaland for å bli
kjent med regionen, de ulike partnerne og andre sentrale aktører.
Arbeidet knyttet til ny periode i SrE holder fremdriftsplanen som er lagt, og styret i Greater
Stavanger vil også i 2012 orienteres om videre fremdrift i arbeidet.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Jan Soppeland
Adm. dir.

Tone Grindland Gustafsson
Mulighetsutvikler – Europa
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