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Flyplass – takk! 
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Vestland (et) – kva gjekk galt? 
 -Litt om region- og kommunereform 



9/11/2018 Navigasjon i et hav av muligheter 5 

 
  
 
Regional plan/Brannstasjon 
 – Haugesund mot “dei andre”   
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   Haugaland Kraft  
– kva slag eigarar er kommunen? 
 - industriell eller finansiell? 

 



9/11/2018 Navigasjon i et hav av muligheter 7 

 
 Erfaring med samhandling 
 

Kontorbygget på Garpeskjær og Helsehuset! 
 
 Byggeprosjekt der samhandlinga gjekk godt. 

 
1. Målet må vera fastlagt 

Alle er ansvarlege for å levera i samsvar med spesifikasjon, også 
økonomisk 

2. Tillit til kvarandre 
3. Prosjekt som me kan vera stolte av. Tyn arkitekten, men ikkje drep han. 
4. Endringsstyringa må vera formell 
5. Konfliktar må løysast med å snakka saman, det må vera kompromissvilje 
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            Takk for meg! 
 

 
 



 
 
 

Stavangerregionens  
Europakontor  
- hva og hvorfor? 

   

Regionsamling  

Tysværtunet 5. september 2018 

 



 

29 partnere: 

OFFENTLIGE MYNDIGHETER 
- Rogaland fylkeskommune  
- 20 kommuner: Bokn, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Haugesund, 

Hjelmeland, Hå, Klepp, Kvitsøy, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sirdal, Sola, 
Stavanger, Strand, Suldal, Time, Tysvær og Utsira 

 

KUNNSKAPSINSTITUSJONER  
- UiS, HSH/HVL, IRIS - NORSE, SUS 

 

NÆRINGSLIV 
- Lyse 
- Stavangerregionen havn IKS 
- Nordic Edge AS 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

Stavangerregionens Europakontor 



Organisering og ressurser 
-To i Brussel + hjemmekontor, daglig leder –  

Heidi Kristina Jakobsen 
Direktør 

Kristin Hetland 
Mulighetsutvikler 

 Maja Busch Sevaldsen 
 Europarådgiver 

Kristin Reitan Husebø 
Daglig leder 

  



Organisering - Haugalandet & SrE  

 Styre 

 2 x årlig 

 Arbeidsgruppe 

 4 x årlig  
 

 

 Arbeidsgruppe 

 Medlemmer 

 Styreforberedende organ 

 4 x årlig 



 

 Norge 75 % medlem i EU 

 EU/EØS politiske vedtak iverksettes i 
kommuner  

 kunnskapsnivået om EU/EØS svært lavt 

 

 EØS-avtalens betydning, rammebetingelser 
for: 

 næringsliv 

 offentlige myndigheter 

 kunnskapsinstitusjoner 

 

 

 

Hvorfor i Brussel? 



 
 Den Smarte Stavangerregionen  

 
 Smartby – energi/klima, IKT & mobilitet 
 Aldring & helse – velferdsteknologi & 

systemeffektivisering 
 Blå & grønn mat  
 Maritimt 

 
 Innovasjon & digitalisering  
 tverrgående prioritering – grønt skifte og fremtidens 

kunnskapssamfunn 

 
 

 
Oppdrag & prioriteringer  

 



SrE - to strategiske satsninger 
- ett hovedverktøy  

 Aktiv & sunn ALDRING  – helse 

 Samfunnsutfordring 

 Tverrsektoriell interesse  

 EU politikk & program 

 

 SMARTBY – Energi, mobilitet& IKT - 
klima/energi 

 

 1 instrument – Horisont 2020 

 Innovasjon -effekt 

 Samfunnsutfordringer 

 regionale partnerskap  



1. Økt EU/EØS-kompetanse - Rammebetingelser 

 Studiebesøk 

 Lynkurs EU/EØS   

 Brussel, 12-13. sept 

 Nyhetsbrev  

 Hospitant 



2. Muligheter -  læring & marked - prosjekt 

 Horisont 2020 

 INTERREG 

 Sektorprogram 

 Erasmus+ 

 EØS-midlene 

 



https://youtu.be/Gj3ADgagkZk 
 

https://youtu.be/Gj3ADgagkZk


Fag- & lobbynettverk 



EIP AHA -Referanseregion helse-innovasjon – 1 
stjerne 

 EIP AHA – åpen plattform 

 Referanseregion -1-4 stjerner 

  Søkte 2016 – NSCC + sørfylket 

 Ny søknad 2019 

 Deltar hele regionen? 

 

 her 



Enkeltregioner – gode eksempel 



Stavanger Smart Region 

 Uformell møteplass 

 Møteserie tema smartby 

 GS & SrE  

 28. nov ‘17 - Gjesdal 

 24. april – Sandnes 

 22. august - Bryne 

 12-15 nov - Barcelona 

 

 

 



3. Profilering av regionen  

 DG Energy – årlige studiebesøk 

 Kårstø, Haugaland Kraft,   

 Tram Experience - 6 uker med Norwegian 
Seafood Delight 
 Hjelmelandskveite 
 Figgjo porselen 
 Kulinarisk institutt 





Oppsummert 

 

 SrE – hva, hvorfor, hvordan 

 Kompetanseheving & info 

 læring & marked 

 Profilering 

 

 Møteplass 



 
 
 
 

www.stavangerregion.no  

hkj@stavangerregion.no  

Foto: HSH 

Meld dere på vårt nyhetsbrev via: 
www.stavangerregion.no 
   
Vi finnes også på:  

http://www.stavangerregion.no/
mailto:tg@stavangerregion.no


 
 

Effekt lokalt - omstilling   
- milepæl med ringvirkninger  

 
  

 

 Roadmaps & strategier 

 H2020-søknader 

 Gjesdal 

 Stavanger Smart Region 

 Nordic Edge Expo 

 ARENA Smartby klynge 

 Nordic Edge Expo 
    Stavanger  
25-27 September 2018 



«Vi bygger region gjennom 

samhandling» 

Liv Reidun Grimstvedt 
 
Prorektor for samhandling, nærregion Stord og Haugesund 
Tysvær, 05.september 2018 



Fra Bokn og Bjørnen 



Førde 

Sogndal 

Bergen 

Stord 

Haugesund 

til hele Vestlandet 



+ + 



Utstein 

Avaldsnes 

Fitjar 

Alrekstad 

Seim 

Føre 



Administrasjon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktører Prorektorer 

Dekaner 

Rektor 

http://ans.hsh.no/adm/leiargruppa/bilder/Robbestad_Anne_Isabelle/Robbestad_Anne_Isabelle_P1440958.jpg
http://ans.hsh.no/adm/leiargruppa/bilder/Grimstvedt_Liv_Reidun/Grimstvedt_Liv_Reidun_P1440971.jpg
http://ans.hsh.no/adm/leiargruppa/bilder/Batsvik_Tage/Batsvik_Tage_P1310959.jpg


Anne og Liv Reidun 

Randi og  

Bjørg Kristin 

Bjørg Kristin 

Berit, Gro Anita, 

Helge, Asle 

Tage og Liv Reidun 



      

Utviklingsmål for HVL 

› Målområde 1: HVL Regional utvikling 

 

› Høgskulen skal styrke praksisnær 

utdanning og forsking og utviklingsarbeid 

(FoU) i klynge- og nettverkssamarbeid 

med det regionale arbeids- og 

næringslivet. Entreprenørskap, 

tverrprofesjonell og tverrfaglig samarbeid 

er berande element.   

› HVL vil stimulere til økt relevans i 

utdanning og forsking i samarbeidet med 

samfunnsliv, næringsliv og offentleg 

sektor gjennom delte stillingar og utvikling 

av delte stillingar som omgrep. 

35 



Resultat av fusjon  

 

› Master i skoleledelse og helseledelse 

 

› Større fagmiljø 

› Kan sette i gang andre studietilbud  

› Større kraft i kunnskapsutviklingen 

› Binde sammen utdanning, forskning og  

     nærings- og yrkesliv på HELE Vestlandet 

› Universitet i 2023 som ambisjon 
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Strategi for HVL 2018-2023 

37 Fra høringsutkast til strategi for HVL 2018-2023 
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UTKAST TIL NETTVERKSMODELL 

«Kompetanseforum 

Hordaland» 

Reiseliv 

Samarbeidsarena - 

Sunnhordland 

Samarbeidsarena – 

Norhordland/Osterøy 

Samarbeidsarena – 

Hardanger/Voss 
Samarbeidsarena - 

Vest 

Design 

Finans 

Energi 

Maritim 

Helse 

Marin 

Media 

Utdannin

g 

Sekretariat Statistikkutval 

Samarbeidsarena – 
Bergen/Bjørnefjorden/ 

Samnanger/Vaksdal 

Bygg og 

anlegg 

Utdanning

s-aktørar 

Stat/kommun

e 

Formidlings/ 

rettleiingsaktør

ar 

Bedrifter 

XXX 



   

Storøen Seminarium   
 

 
Seminaret for Bergens stift 

Allmuen er oplyst, meget sædelig, i ret god 
Formuesforfatning, ikke befængt med herskende laster 
og ikke forfallen til nogensomhelst religiøs eller politisk 
Ultraisme. 

1. Alle studieprogram bygger på det fremste innen FoU for sitt 
fagområde 

2. Alle studieprogram er tilknyttet aktive forsknings- og 
undervisningsmiljø lokalt/ regionalt/nasjonalt og har 
internasjonale nettverk 

3. Alle studieprogram viser en klar progresjon 

4. Alle studieprogram har en internasjonal dimensjon  

5. For å oppøve kritisk holdning og evne til refleksjon 
introduseres studentene for vitenskapelig teori og metode 
tidlig i studieforløpet  

6. I alle emner vurderes og benyttes de læringsstrategier og 
læringsmetoder som gir størst læringsutbytte  

7. I alle emner og studieprogram er det tydelig sammenheng 
mellom arbeidsmåter, vurderingsordninger og læringsutbytte 

8. Alle bachelor- og masteroppgaver skrives i tilknytning til 
(integrerte deler av) FoU arbeid i egen eller samarbeidende 
institusjon, praksisfelt eller annet arbeidsliv 

9. Alle studenter har mulighet til å sette seg inn i det FoU-arbeid 
som pågår innen eget fagområde ved Høgskolen 
Stord/Haugesund 

10. Høgskolen Stord/Haugesund jobber aktivt fram gode 
finansieringsordninger og samarbeidsløsninger sånn at 
utdanningene blir økonomisk og faglig bærekraftige 

«…sundt, behageligt og 
meget tæt bebygget» 
 
 

Godt samband med Bergen 
  
 
 

«…søge Quarter hos Høkere, 
vertshusholdere og 
deslige…» 
 
«… vænnes til en Levemaade 
der ikke passer for deres 
fremtidige Bestemmelse» 
 
 
 

1 

2 

3 

4 

Kgl res. 20.9 1838 



Følg oss!  

 @hvl.no 

 @hvl.no 

 @hvl_no 

 @hvl.no 

 @høgskulen på           

     vestlandet 

 

#hvlfolk  
40 



Takk for merksemda! 



 

Regional utviklingsplan - strategisk retning 

for vekst og utvikling gjennom 

samhandling 



SAUDA

ETNE

SVEIO

HAUGESUND

UTSIRA

KARMØY

BOKN

VINDAFJORD

TYSVÆR

SULDAL

 

 

Befolkningsmengde 120.000 



   

Sammenvevd region krever samarbeid 

• Høy grad av pendling mellom kommunene. 

• Arbeidsplasser i en kommune gir også skatteinntekter i nabokommunene 

 



   

Viktige områder Haugaland Vekst må legge mer innsats og 

ressurser i jfr. ny organisering: 

• Styrke samhandlingen i regionen 

• Være mer proaktiv og tilstede der beslutninger ift. regionen tas. Bruke ressurser på 

påvirkning av regionale saker i forkant av beslutninger 

• Tydeliggjøre regionen som en selvstendig sterk region mellom Bergen og Stavanger 

• Tiltrekke større internasjonale etableringer (eks. «grønn industri») 

• Mer proaktiv markedsføring av regionen nasjonalt og internasjonalt 

• Statlige/off. arbeidsplasser i hele regionen 

• Lyttepost på vegne av regionen 

• Styrke samarbeidet med naboregionene 

• Ambisjonsnivået til organisasjonen skal bygges på uttalte målsettinger om utvidet regionalt 

samarbeid og samhandling samt gjennomføring av vedtatt regional utviklingsplan. 
 

 

 

 

 

 



Om oss

Overvåker

Organiserer

Finansierer

TilretteleggerTrekker seg ut

1

2

3

45

Regionens 
mulighetsutvikler

Agendakonferansen 2017



Hovedmål 

Styrke attraktivitet 

+ + 





Hovedmål

Styrke samhandling...
mellom kommunene
og næringslivet

Agendakonferansen 2017



Hovedmål

Styrke samhandling...
mellom regionen 
og fylker/regioner

Agendakonferansen 2017



Satsingsområder regional utviklingsplan 

Næringsvennlig Profilering Gründerskap Infrastruktur Kompetanse Næringsklynger Finansiering 

Dedikerte satsingsområder (egne ansatte/prosjektansatte) p.t.: 

 

-Velferdsteknologi-prosjektet 

-Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster (NCEC) 

-Haugaland Skole og Arbeidsliv 

-Haugesundregionen – regionalt omdømme/rekrutteringsarbeid 



   

Næringsvennlig region 



   

Profilering 



   

Grûnderskap 



   

Infrastruktur 



   

Kompetanse 



   

Næringsklynger 



   

Finansiering 



VÅR 

GRENSELAUSE 

REGION 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwihgqb54p_dAhVDkCwKHVUiD6wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.matmerk.no/no/nytnorge/nytnorge_nyheter/norske-epler&psig=AOvVaw2gJGVkE0XwYWQH0hBaAAvv&ust=1536096327316858


   

 



   

La oss slå oss saman! 



   

La oss vandra saman! 
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La oss vandra saman! 
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…og bli litt betre! 



Sammen om bedre helse og livskvalitet 

Regionsamling 5.September 2018 

 

Marianne H Wennersberg 
FoU-enhet for samhandling 



   

Samhandling 

 

Mer enn struktur og avtaler 

 

«Nyttig å møtes, ha ulike hatter på og presse seg til å se andre sitt perspektiv» 

- Sitat fra evaluering av workshop med  

kommunene og 

 spesialisthelsetjenesten  

om inn- og utskriving 

 



    

  

Samarbeidsavtaler 

Spesialist- 

helseteneste 

        
Høgskulen på  Vestlandet Samarbeidsavtaler 

Samhandlingsstruktur i Helse Fonna-regionen 

 

    Sykehus  

 

Samhandlingsutvalget 

18 kommuner 
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Faglige nettverk 

Språk 

Verdier Kultur  

Samarbeid 

FOUSAM sine oppgaver 

Prosjektstøtte 

Sekretariat for SU Arbeidsgrupper 

Samhandlingsarena 

Kompetansetiltak 

Brukermedvirkning 

Hjelp! 



Faglige nettverk i FOUSAM 
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IKT 

Læring og mestring 

Tuberkulose 

Kreftomsorg og  

lindrende behandling 
 

Barn og unge 

  Eldremedisin 

Velferdsteknologi 

Akuttberedskap Folkehelse 
  Komm ØH-   

   døgntilbud  
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IKT 

Læring og mestring 

Tuberkulose 

Kreftomsorg og  

lindrende behandling 
 

Barn og unge 

  Eldremedisin 

Velferdsteknologi 

Akuttberedskap Folkehelse 
  Komm ØH-   

   døgntilbud  
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Bedre tverrfaglig innsats (BTI) 

• Nettverk barn og unge fungerer 

som referansegruppe i BTI 

 

• BTI nettverk Helse Fonna 

 

• Prosjektlederkurs – samarbeid om  

nasjonal satsing  



Foreldregruppe i barnehagen 

Tysvær og Bømlo 

Barn med kronisk sykdom  

Samarbeid barnehage, helsestasjon og barneseksjon sykehus 
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IKT 

Læring og mestring 

Tuberkulose 

Kreftomsorg og  
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Barn og unge 

  Eldremedisin 
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Akuttberedskap Folkehelse 
  Komm ØH-   

   døgntilbud  
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Kommunale ØH-døgntilbud 

• Kommunene er pålagt å ha et kommunalt ØH-døgntilbud 

• Kompetansepakke ivaretatt av FOUSAM 

• Eget faglig nettverk – erfaringsdeling og felles prosedyrer 



Prosjektet  

Recoverykurs og utdanningsopplegg 

 

Forprosjektmidler fra Norges Forskningråd (0,3 mill kr) 

Forskningsmidler fra Extrastiftelsen (1,5 mill kr) 

Forskning 

«Mitt liv, mine valg» 



 

 

 

 
Developing a culture of pride, confidence  

and trust: enhanced collaboration in an interdisciplinary team»  
(K.Å. Eriksen og S.Heimestøl, International Practice Development Journal 2017) 

 
 

 

 

«god samhandling til beste for pasienten, krever hensyn til 

at det er mennesker i systemene» 

Hvorfor får vi det til? Fasilitatorrollen 

Nøkkelord: 

 Samhandlingskompetanse 

  

 Personsentrert tilnærming 

 

 Brukermedvirkning - Involvering 

 

 Lokal kunnskap 

 

 Delte stillinger 

 

 Formelt samarbeid 



www.fousam.no 
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http://www.fousam.no/


Karmsund Havn 
Hvordan gjøre Haugalandet og Sunnhordaland til et av de viktigste 
knutepunktene og havnene i Nordsjøen? 
 
 
 

 



59°25’35”N  

5°14’84”E 
 

KARMSUND-HAVN.NO 

Karmsund Havn IKS 
o Bedrift eid av seks kommuner på Haugalandet og 

Sunnhordland 

o Norges 4. største havneområde målt i godsomslag 

o Vestlandets største trafikkhavn målt i godsomslag 

o Eiendomsverdier for ca. 1,3 milliarder NOK 

o Investeringsplaner 2018 – 2028: 1 milliard + 

o Over 55.000 anløp per år 

o Del av EUs: «Trans European Network – TEN-T» 

o Hovedmålsetning: bli en av de viktigste havnene i 
Nordsjøbassenget 
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KARMSUND-HAVN.NO 



Samarbeid gir betydelige 
ringvirkninger 
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KARMSUND-HAVN.NO 

Ringvirkningsanalyse 

Beskæftigelse 
Årsværk 

Omsætning  
(mio. kr.) 

Værditilvækst 
(mio. kr.) 

Karmsund (2017)  3.078   7.080   2.463  

Avledet skatt Andel av 
private årsverk 

Andel av 
skattegrunnlag 

Karmsund (2017) 320 mill 10 % 11 % 
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KARMSUND-HAVN.NO 

      Ringvirkningsanalyse 
Beskæftigels
e Årsværk 

Omsætning  
(mio. kr.) 

Værditilvækst 
(mio. kr.) 

Bodø (2012) 1 103 2 133 839  

Drammen (2013)  2 160  4 058 1 581 

Kristiansand 
(2013) 

12 119 31 148 10 270 

Grenland (2013) 4 134 15 093 3 830 

Larvik (2014) 1 005 1 877 718 

Trondheim (2015) 6 751 13 263 5 182 

Bergen (2015) 4 149 8 657 3 290 

Harstad (2016) 1 149 2 132 830 

Helgeland (2016) 2 331 5 703 1 839 

Oslo (2017) 2.976 5.950 2 127 

Karmsund (2017)  3.078   7.080   2.463  



Killingøy Offshore & Subseabase: 
Samarbeid gir verdensledende subseaklynge 
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KARMSUND-HAVN.NO 

2012 
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KARMSUND-HAVN.NO 

2017 



Cruise: samarbeid  
med reiselivet og 
handelsnæringen 
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KARMSUND-HAVN.NO 



Samarbeid med private: 
Eiendomsutvikling 
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Samarbeid med industri og næringsparker: 
Haugesund Cargo Terminals, Husøy (Karmøy) 



59°25’35”N  

5°14’84”E 
 

KARMSUND-HAVN.NO 

Husøy 2003  
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Husøy 2013 
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Husøy august 2018 
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Husøy august 2018 
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Velkommen til Vestlandets logistikknutepunkt! 

Husøy 1.1.2019 
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Oppsummering 

Ønsker man lokal utvikling og samarbeid, så tenkt regionalt 

Bygg tillit i samarbeidet 

Sett av ressurser og fordel ansvar 

Del suksessene 

 





Samarbeid – forutsetning for vekst 
Tysvær 05.09.2018 

Olav Linga 
Konsernsjef 



TRYGT HJEM - TA 2!  



HK – Et selskap som går «motstrøms» 

• I alt vi gjør har HMS viktigst fokus; «Ta to» 

• Strategien vår går «motstrøms» store deler av bransjen. Vi ønsker å ha mest mulig ressurser i eget hus. Det 
forutsetter at vi klarer å levere like godt som entreprenører, konsulenter og ansvarlige selskap 

• Vi ønsker vekst fordi vi i en større enhet er bedre rustet til å trygge og utvikle arbeidsplasser, og gir mer 
effektiv drift 

• Vi fokuserer på effektivitet og utstyrer våre ansatte med moderne verktøy 

• Desentralisert arbeidsmodell 

• Fremtidsrettet digitale kundeløsninger 

Nett Fiber Energi Produksjon Fiber Sør Næringspark 



• Samarbeid er å jobbe sammen med andre for å 
oppnå felles mål 

• Ved samarbeid oppnår en alltid bedre resultater enn 
om en er alene 

• De fleste typer samarbeid er avhengig av lederskap 

Definisjon samarbeid 



SKL prosessen  
Skånevik og Ølen Kraftlag 
Finnås Kraftlag 
Statnett 
Kragerø Energi – Afiber 
 
• Fjellberg Kraftlag – intensjon 
• Fitjar Kraftlag – intensjon 

 
• Sauda – dialog 
• Kvinnherad - dialog 

Hva her HK gjort i regionen? 
(Region: Haugalandet – Sunnhordland) 



• Ny kompetanse 
• Nye medarbeidere 
• Redusert kostnadsnivå 
• Nye eiere 
• Verdiøkning av selskapet 
 
 
 
Vi er blitt større og sterkere i sammen med andre! 
 
 
 
Kundene får et bedre produkt 

Hva har vi oppnådd med dette? 



• Felles mål 

• Lage felles spilleregler tidlig 

• Raushet og tillit. Raushet skaper raushet! 

• Det må alltid være 2 vinnere 

• Gjennomføringskraft fra partnerne 

• En må tro at motparten ikke vil deg vondt, men heller ønsker deg alt godt 

• Begge parter må være motiverte 

Forutsetninger for godt samarbeid 



Vårt samfunnsansvar – samarbeid med lag/organisasjoner 

• 393 ansatte 

• 34 lærlinger 

• NAV praksisplasser 

• > 100 samarbeidsavtaler innen idrett, kultur og lokale foreninger 

• Handler for over 300 millioner kroner lokalt i året 

• Forskningstorg – 7. klasse 

• Elevbedrift – 8.-10. klasse (Hovedsamarbeidspartner Ungt Entreprenørskap? 

• Yrkesmesser – 10. klasse 

• Omdømme og rekrutteringsarrangement 

• Ingeniører uten grenser 

• Kirkens Bymisjon 



- En sterk historie 
 

 
Påstand: Hun kan løfte mye mer enn meg, 
 men i lag kan vi løfte mer enn 
 noen av oss kunne gjort alene 

Zekiye Nyland 



Pådrivere til å bygge regionen Sunnhordland – Haugalandet sterkere sammen 

HK 



Har vårt arbeid gitt resultater? 



Verdiutvikling – hvordan har utviklingen vært i HK? 
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D FRA ARVESØLV TIL 
FRAMTIDSGULL

RENDYRKING – SPISSING –
FOKUS «HK 2020»

VEKST STRUKTURENDRINGER 
«HK 2030»

I tillegg er det utbetalt 1,2 mrd 
i utbytte til eierne 



• Vi må tenkte stort! 

• Vi må gjøre hverandre gode! 

• Det er en kunst å jobbe i lag – stor kunst og veldig lønnsomt! 

Samarbeid er nøkkelen til alt godt, og ikke minst til all utvikling! 



«Har du med folk å gjera, so pass  

alltid på å gjera visse misstak, so dei  

kan få høve til å retta deg! 

Ingenting set dei i so godt lag som å få 

visa at dei er gløggare enn deg» 

 

  Olav H. Hauge, 1975 



Oppsummering regionssamling 
 1. ANSVAR:  Hvem sitt ansvar er det å være visjonær på vegne av 

Haugalandet? 

 Gruppe 1:  

Visjonær på vegne regionen: 

a. Dei øvste folkevalgte (ordførarar) 

b. Supplert av næringslivet (regional næringsforening) 

Alle sitt ansvar - særlig regionsrådet & dets leder. 

Gruppe 7:  I utgangspunktet har alle (politikarar, administrasjon og næringslivet) eit felles ansvar. Samstundes er det viktig å ha ein «motor» som driv arbeidet fram, og dette bør vere regionrådet, 

ved leiar. 

Gruppe 8: Politisk ledelse i samarbeid med næringsforeningen, Haugaland Vekst, maritimt forum, HVL, sykehus  mfl. 

Regionrådsmedlemmer har et særskilt ansvar. I tillegg har politisk og administrativ ledelse i kommunene har et ansvar. I tillegg bør lokale og regionale aktører ta ansvar for å være visjonær. 

Gruppe 2: 

- regionrådet 

- alle 

Gruppe 4: 

Ansvar: Alle sitt ansvar. «Laget « - de som sitter i posisjon nå. 

Gruppe 1: 

Alle stakeholders. Det er et lederansvar, med sterk involvering fra ansatte 

Gruppe 8:   

Alle får sin plass i solen, alle får oppleve resultatene av samarbeidet og regionen fremstår samlet og attraktiv - med ett ansikt utad! 



Oppsummering regionssamling 
 

2. KJENNETEGN: Hvordan ser det ut når vi samarbeider og 
samhandler optimalt? 

 
Gruppe 3: Enighet om visjon. Klarhet i prosess og tid til å ta vare på endringer. Entusiasme, foregangspersoner - noen som drar. Det må være opplevelse av nytte. 

Gruppe 2:  

Ting skjer 

Vekst og utvikling for alle i regionen  

Positiv holdning og stolthet i regionen 

Gruppe 1: 

Masse energi. Det gir motivasjon. 

Får frem innovative ideer.  

Dette gir resultater.  

Omverdenen påvirkes positivt. Vi får flere vinnere. 

Vi får mye perspektiv, En rivende utvikling og vi går sammen fremover. 

Gruppe 6: Når omverden ser på oss som samla, samsnakka og koordinert. 

Gruppe 7: Når ein legg nok ressurser/prioriterar arbeidet, har felles mål og har tillit til at alle vil nå det felles målet. Når ein synliggjøre at alle får noko ut av samarbeidet, og har gode prosessar. 

Viser ein «ytre semje» i arbeidet. Openheit. 

Gruppe 5: Felles mål, opptrer samla, strategiske, visjonær kultur, tørre å bli vurdert, gjennomføringskraft, ernergiske og langt ifra «sirimpa», kompromissvilje 

Gruppe 8: Alle får sin plass i solen, alle får oppleve resultatene av samarbeidet og regionen fremstår samlet og attraktiv - med ett ansikt utad! 

Gruppe 4: 

Unne hverandre suksess. Raushet i forhold til hverandre.  Konsentrere oss om sakene vi er enig i.  Utvikle kultur for å skape gode resultater. 



Oppsummering regionssamling 
 

3. RESULTATER: Hvordan gå fra et godt samarbeid til konkrete 
regionale resultater? 

 Gruppe 8: Stille seg bak en felles visjon og målsetninger. Feks, flyplass, Sjøfartsdirektoratet, Husøyutbyggingen. Det er ingen grenser for hva vi får til når vi fremstår samlet og går i takt. 

Gruppe 6: Kommunesamanslåing 

Kanalisere energien rett -> fokus på Haugelandet, ikkje på omverda. Ta vertskapsrollen. Vise regionen som eit ansikt utad. Etablere samarbeidsforum med myndighet til å jobbe fram arbeidet. 

(La rådmennene ta styringa???) 

Gruppe  2:  

Gi myndighet og tillit til visjonsbærerne.  

Fremdriftplan og tydlige målsetninger.  

Raushet og unne naboen alt godt. 

Gruppe 3: 

Prioritering og økonomi. Tillit og raushet.  Alle må få noe... raushet. Vær sannferdig og konkret, det trenger ikke være harmoni for enhver pris hele tiden. 

Lage en overordnet strategi for hele regionen. Veikart Haugalandet 2030/40. 

Ta lederskap på det og skap entusiasme rundt det. Your mind is like a parachute, it doesn’t work if it’s not open 

Gruppe 5: måle vekst i verdiskapning, felles prosjekter, tørre å sette på ressurser, sette tydeligere mål, forankring og lojal til mål som settes. 

Gruppe 4:  

Konsentrere seg om saker en er enig i og som er viktig for regionen.  

Når ting låser seg må en ta en timeout for å forsøke å må målet som en i utgangspunktet var enig i. 




