Styringsdokument for Byregionprosjektet (vedtatt 13.01.16)
Glåmdalen har som eneste region på sentrale Østlandet hatt en nedgang i folketallet og antall arbeidsplasser de
siste 15 årene. Analyser av Telemarksforskning viser at Glåmdalen som region vil tape ytterligere 3000
arbeidsplasser og 6000 innbyggere de neste 25 årene hvis regionen ikke tar aktive næringspolitiske grep.
Med bakgrunn i dette har kommunestyrene i regionen vedtatt vedtatt å være med på fase 2 av
Byregionprosjektet og å jobbe for en netto vekst på 100 nye arbeidsplasser pr år.
Med utgangspunkt i dialog med regionens næringsliv, kommunene (politisk og administrativ ledelse),
næringsutviklingsapparat både i fylket og regionen har regionrådet vedtatt følgende hovedmål og delmål for
fase 2 av Byregionprosjektet:
Hovedmål
Delmål
1. Tydelig og koordinert 1.
kommunikasjon av
2.
regionens fordeler.
2. En offensiv og
3.
langsiktig
næringspolitikk som
4.
bidrar til vekst.
5.
6.

7.

3. Støtte regionens
næringsliv med
effektiv kommunal
forvaltning og et
kundedrevet og
spesialisert næringsutviklingsapparat.
4. Øke kompetanse i
regionens næringsliv.

8.

9.
10.
11.

12.
5. Tilrettelegging for
investeringer i
regionen.

13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Vedta kommunikasjonsstrategi med tiltak.
Realisere tiltak i punkt 1.
Definere mål for næringsutvikling per kommune som
bygger opp under regionens mål.
Etablere et næringsråd mellom politisk ledelse og
næringslivet i regionen, inkludert statutter.
Identifisere vekstfortrinn i regionen og definere satsinger.
Utarbeide regional næringsstrategi med mål for kort og
lang sikt og visjon for 2040. Strategien skal ha tydelige
satsningsområder og ansvarsstruktur. Behandles politisk
høsten 2016.
Kartlegger tillit mellom politikk, administrasjon og
næringsliv i regionen og utvikle strategier for å styrke
tilliten der hvor det er nødvendig.
Sikre ivaretakelse av nytt og etablert næringsliv gjennom
etablering av en effektiv struktur for håndtering av
henvendelser (governancestruktur)
Vedta en veileder (inkl. implementeringsplan) for
samhandling mellom forvaltning og næringsliv.
Etablere en førstelinje for næringslivet med felles web,
styringssystem og arbeidsprosesser.
Etablere en kompetanseplan med tiltak som tar
utgangspunkt i regionalt næringslivs behov. Planen skal
realiseres i løpet av 2017.
Formalisere samarbeid mellom Høgskolesenteret og
relevante høgere utdanningsinstitusjoner.
Utarbeide en beskrivelse av hva regionen og den enkelte
kommune kan tilby næringslivet (et verdiforslag).
Etablere en regional veksttilskuddsordning (inkludert
vedtekter) basert på midler fra Hedmark fylkeskommune.
Reise 50 millioner kroner i kapital til et regionalt
såkornfond
Utarbeide et forslag til regional tiltakspakke for
nyetableringer
Regulere 1–3 næringsområder som er dimensjonert for
større industriinvesteringer og avlastningsterminal
gods/logistikk.
Sikre oppstart av veiprosjektene Nybakk-Herbergåsen og
Slomarka-Herbergåsen innen 2019.
Sikre statlig finansiering av samferdselsprosjekter
(jernbane, terminal, vei) som bidrar til å etablere
Kongsvinger og regionen som et nasjonalt og internasjonalt
logistikknutepunkt.
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