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Ingress

Innleiing
Årsplan 2022 er ei operasjonalisering av handlingsprogram 2022-2025 for Berekraftig
verdiskaping - Regional plan for innovasjon og næringsutvikling i Vestland.
Den regionale planen er for fylket, ikkje berre fylkeskommunen. I årsplanen har vi
identifisert tiltak som skal sikre at vi som fylke set retning mot å nå måla i planen.
Fylkeskommunen eller andre partnarar er ansvarlege for å gjennomføre tiltaka – oftast i
ein partnarskap. Alle tiltaka vil verte finansiert gjennom fylkeskommunen eller andre
partnarar sine budsjett. Slik plasserer vi ansvar og sikrar ressursar til gjennomføring.
I denne første utgåva av «Årsplan berekraftig verdiskaping» er det ei overvekt av tiltak der
fylkeskommunen rår over dei finansielle verkemidla. Men for å gjennomføre tiltaka treng vi
dedikerte personar og andre verkemiddel. Møteplassar regionalt og lokalt, samordning av
politiske initiativ og tilpassing og koordinering av støtteordningar som er relevant for
næringslivet, kommunane og andre er vel så viktige og er forsøkt synleggjort i årsplanen.
Vi er avhengig av god innovasjonsinfrastruktur i heie fylket for å nå måla våre. I årsplanen
viser vi sentrale strukturar og aktørar som saman skal bidra til dette.
Årsplanen skal fungere som eit styringsverktøy for fylkeskommunen som planmynde, og
for Næringsforum Vestland og Kompetanseforum Vestland i fellesskap. På slutten av året
skal vi kunne sjekke av om tiltak gjennomført.

Samanheng regional plan, handlingsprogram og årsplanar
1.0. Regional plan
(2021-2033)

1.1
1.2
1.3
1.4

Visjon
Hovudmål
Satsingar
Mål for satsingane fram mot 2033

2.0.
Handlingsprogram
(2022-2025)

2.1 Delmål for satsingane fram mot 2033
2.2 Strategiar for perioden 2022-2025 for å nå delmåla
2.3 System for oppfølging, resultat- og effektmåling

3.0. Årsplan
(2022)

3.1 Prioritere tiltak, sikre ressursar og plassere ansvar for
å gjennomføre tiltak det inneverande året
3.2 Vidareutvikle system for oppfølging, resultat- og
effektmåling og kommunikasjon

Mål og satsingar
VISJON

Visjonen og hovudmålet
er vedteken i Berekraftig
verdiskaping. Regional
plan for innovasjon og
næringsutvikling
2021-2033

Nyskapande og berekraftig

HOVUDMÅL

Vestland er det leiande verdiskapingsfylket basert på berekraftig bruk
av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon

Planen har fire
satsingar

og mål for kvar
satsing

Grøn næringsutvikling

Areal til næringsutvikling

Eit næringsliv i
Vestland med netto
nullutslepp i 2030

Rett areal til rett
føremål til rett tid

For kvar satsing er det i tillegg etablert delmål fram mot 2033 og strategiar for perioden 2022-2025

Kompetanseutvikling
i arbeidslivet

Fleire arbeidstakarar
med rett kompetanse

Innovative og
inkluderande
samfunn

Verdiskaping og nye
grøne arbeidsplassar
i heile fylket

4

Berekraftig verdiskaping

Handlingsprogram 2022 - 2025

Vestland er det leiande verdiskapingsfylket basert på berekraftig bruk av naturressursar, grøn næringsutvikling og innovasjon

Areal til
næringsutvikling

Grøn næringsutvikling
Eit næringsliv i Vestland med netto
nullutslepp i 2030
Delmål 1 / Vestland har leiande posisjon internasjonalt i
grøne verdikjeder

Kompetanseutvikling
i arbeidslivet

Rett areal til rett føremål til rett tid

Fleire arbeidstakarar med rett kompetanse

Delmål 1 / Planlegging av næringsareal skjer effektivt,
langsiktig og heilskapleg

Delmål 1 / Vi har rett kompetanse i næringslivet og
offentlig sektor

Innovative og
inkluderande samfunn
Verdiskaping og nye grøne arbeidsplassar
i heile fylket
Delmål 1 / Berekraftige bu- og arbeidsmarknadsregionar med like moglegheiter til å delta i verdiskaping

1.

Næringslivet blir tidleg involvert ved planlegging av
næringsareal

1.

Sikre at fornybar energi, produsert i Vestland, vert
distribuert og nytta til elektrifisering og dei store
omstillingsprosjekta i regionen

Utvikle og styrke utdanningstilbodet retta inn
mot det grøne skiftet

1.

2.

Sikre heilskapleg og langsiktig arealplanlegging på
tvers av kommunegrenser

2.

Byggje tverrgåande kompetanse for framtida i alle
utdanningsløp

Jobbe for å gjere offentlege tenester meir
tilgjengelege i heile fylket

2.

2.

Realisere heilskapleg verdikjede med netto
nullutslepp for transport i Vestland

3.

Legge grunnlag for eit meir effektivt planarbeid og
sikre oppdaterte arealplanar

3.

Halde på nyutdanna kandidatar i fylket og sikre at
kompetansen deira er relevant for arbeidslivet

Stimulere til auka bulyst gjennom å mobilisere til
lokale initiativ og skape fleksible arbeidsplassar

3.

Styrke innsatsen for å sikre nye, store, berekraftige
industrietableringar til heile fylket

3.

4.

Sikre at rekkefølgjekrav ikkje legg urimelege hinder i
vegen for å nytte eigna areal

4.

Styrke karriererettleiinga i grunnutdanninga

Sikre god digital infrastruktur og -tenester i heile
fylket

4.

Nytte kompetansen frå prosessindustrien og
subsea til å utvikle ei grøn mineralnæring og
næringsutvikling med vekt på lokal verdiskaping

5.

Ta i bruk karriererettleiing som verktøy i
omstillingsprosessar

4.

Samarbeid for å styrke kommunane som
berekraftig utviklingsaktør

5.

Ta i bruk ressursane i heile befolkninga

1.

5.

Samordne innsatsen innan havnæringane for å
realisere Vestland som verdas leiande havregion

6.

Nytte store infrastrukturprosjekt til å skape
innovasjon og regionale leveransemodellar

7.

Utvikle hubar for grøn omstilling sentrert rundt
eksisterande industri og trafikknutepunkt

8.

Vurdere om det er behov for nye tiltak eller ny
organisering i lys av kunnskapsgrunnlaget frå Grøn
region Vestland

Delmål 2 / Eit innovativt og grønt næringsliv i heile fylket

Delmål 2 / Vestland har tilgang til nok eigna
næringsareal som er basert på berekraftig bruk av
naturressursar

Delmål 2 / Det er god tilgang på arbeidskraft

1.

Legge til rette for nok eigna areal til grøn omstilling
og innovasjon i næringslivet

1.

Kartlegge og koordinere kompetansebehov som
grunnlag for å dimensjonere utdanningstilbodet

2.

Sikre berekraftig bruk av naturressursar, biologisk
mangfald og dyrka jord

2.

Utgreie og pilotere løysningar for desentralisert og
fleksibel utdanning

3.

Delmål 3 / Kommunane har god tilgang til kunnskapsog datagrunnlag, kompetanse, nettverk og samarbeid i
arbeidet med kommunal planlegging
1.

Samle og gjere kunnskap til bruk i arealplanar og
planstrategiar lett tilgjengeleg for kommunane

2.

Auke kapasitet og kompetanse i planarbeidet

Delmål 2 / God innovasjonsinfrastruktur i heile fylket
1.

Sjå regionale, nasjonale og internasjonale nettverk
og verkemiddel for innovasjon og næringsutvikling i
samanheng

Mobilisere til auka bruk av etter- og vidareutdanning

2.

4.

Gjere overgangar og kombinasjonar av
utdanningsløp meir fleksible

Heilskapleg støtte til entreprenørar: Ein
"koplingsboks" for gründarar og rådgjevarar

3.

5.

Gjere dei som står utanfor arbeidsmarknaden
relevante for arbeidslivet

Felles innsats for å stimulere til forsking og
forskingsbasert innovasjon

6.

Rekruttere nye arbeidstakarar til fylket nasjonalt og
internasjonalt

1.

Redusere dei største punktutsleppa til netto null

2.

Realisere nullutsleppsløysingar i bygg- og
anleggsnæringane

3.

Bidra til grøn omstilling i matproduksjonen gjennom
innovasjon knytt til teknologi og innsatsfaktorar

1.

Etablere samarbeid om karriererettleiing på tvers av
utdanningsnivå og sektorar

4.

Auke konkurransekrafta i reiselivet gjennom
berekraftig attraktivitet

2.

5.

Sirkulære prinsipp vert lagt til grunn for å redusere
bruk av innsatsfaktorar og skape mindre avfall og
utslepp

Tettare samarbeid mellom utdanningsinstitusjonar
og arbeidslivet for å avdekke behov og tilrettelegge
utdanningstilbodet

3.

Påverke nasjonale styresmakter for å betre
rammevilkåra for regional kompetansepolitikk

Delmål 3 / Vi har tett samarbeid om kompetanseutvikling

Oppdrag og tiltak på tvers

Tiltak på tvers av satsingane

Tiltak

Sentrale aktører

1

Samarbeid og koordinering med andre regionale planar

Fylkeskommunen i samarbeid med breie partnarskap for dei ulike planane

2

Utvikle og gjennomføre Temaplan reiseliv *

Fylkeskommunen i samarbeid med partnarar innan reiseliv

3

Utvikle og gjennomføre Temaplan landbruk *

Fylkeskommunen i samarbeid med partnarar innan landbruk

4

Utvikle og gjennomføre Temaplan breiband og digitalisering *

Fylkeskommunen i samarbeid med IT-Forum Vestland og kommunane

5

Gjennomføre Temaplan forsking *

Fylkeskommunen i samarbeid med FoU-forum Vestland

6

Nytte moglegheiter i internasjonalt samarbeid, spesielt EU sine
samarbeidsprogram

Fylkeskommunen i samarbeid med Horisont Vestland og internasjonalt kommunenettverk

7

Utvikle system for resultat- og effektmåling

Fylkeskommunen i samarbeid med Næringsforum Vestland

8

Lyse ut tilskot til Berekraftig verdiskaping i Vestland

Fylkeskommunen gjennomfører opne utlysingar på grunnlag av Handlingsprogram 20222025

* Fleire av desse tiltaka er bygd direkte inn i tiltak i satsingane. Til dømes er temaplanane for landbruk og reiseliv del av «Grøn næringsutvikling», medan temaplanane for
breiband og digitalisering og forsking er del av «Innovative og inkluderande samfunn»
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Handlingsprogram 2022-2025 har fire kritiske
oppdrag for perioden
1

2

3

4

Bygge strategiske
grøne hubar
gjennom industriell
symbiose

Ta posisjon
som den globalt
leiande
havregionen

Bygge
innovativ grøn
infrastruktur

Sikre det biologiske
mangfaldet og ta
vare på matjorda

Dei tre fyrste oppdraga er identifiserte i rapporten «Grøn region Vestland - Vestlandsporteføljen». Det siste oppdraget er nært knytt opp
til det overordna målet som handlar om berekraftig bruk av naturressursar
Handlingsprogram 2022-2025 etablerte også strategiar i alle dei fire satsingane som skal bidra til å løyse dei kritiske oppdraga.
I årsplanen for 2022 er det vidare identifisert ei rekke konkrete tiltak under satsingane som skal sikre at vi kjem i gong med oppdraga.
Vidareføring av Grøn region Vestland i Vestlandsporteføljen og Team Vestland er avgjerande bidrag.
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Grøn næringsutvikling

Mål: Eit næringsliv i Vestland med netto nullutslepp i 2030

9

DELMÅL 1 Vestland har leiande posisjon internasjonalt i grøne verdikjeder

10

DELMÅL 1 Vestland har leiande posisjon internasjonalt i grøne verdikjeder (fortsetjing)

11

DELMÅL 1 Vestland har leiande posisjon internasjonalt i grøne verdikjeder (fortsetjing)

12

DELMÅL 2 Eit innovativt og grønt næringsliv i heile fylket

13

DELMÅL 2 Eit innovativt og grønt næringsliv i heile fylket (fortsetjing)

14

Areal til næringsutvikling
Mål: Rett areal til rett føremål til rett tid

DELMÅL 1 Planlegging av næringsareal skjer effektivt, langsiktig og heilskapleg

16

DELMÅL 2 Vestland har tilgang til nok eigna næringsareal som er basert på berekraftig bruk av naturressursar

17

DELMÅL 3 Kommunane har god tilgang til kunnskaps- og datagrunnlag, kompetanse, nettverk og samarbeid i
arbeidet med kommunal planlegging

18

Kompetanseutvikling i arbeidslivet
Mål: Fleire arbeidstakarar med rett kompetanse

DELMÅL 1 Vi har rett kompetanse i næringslivet og offentlig sektor

20

DELMÅL 2 Det er god tilgong på arbeidskraft

21

DELMÅL 2 Det er god tilgong på arbeidskraft (fortsetjing)

22

DELMÅL 3 Vi har tett samarbeid om kompetanseutvikling

23

Innovative og inkluderande samfunn
Mål: Verdiskaping og nye grøne arbeidsplassar i heile fylket

DELMÅL 1 Berekraftige bu- og arbeidsmarknads-regionar med like moglegheiter til å delta i verdiskaping

25

DELMÅL 1 Berekraftige bu- og arbeidsmarknads-regionar med like moglegheiter til å delta i verdiskaping
(fortsetjing)

26

DELMÅL 2 God innovasjonsinfrastruktur i heile fylket

27

DELMÅL 2 God innovasjonsinfrastruktur i heile fylket (fortsetjing)

28

Samarbeid og forpliktande
partnarskap

Samarbeid og forpliktande partnarskap
Gjennom samfunnsutviklarrolla og som planmynde tek fylkeskommunen ansvar for leiing og
koordinering av arbeidet.
I årsplanen bygger vi vidare på det gode samarbeidet vi har etablert i det nye fylket gjennom:
• Næringsforum Vestland
• Kompetaneforum Vestland
• FoU-forum Vestland
• Partnarskap innan landbruk
• Partnarskap innan reiseliv
• Grøn region Vestland og «Team Vestland»

Vi skal styrke samarbeid mellom næringsliv, offentleg sektor, forsking og innbyggarane i Vestland.

Kommunar og regionråd er viktige aktørar i oppfølginga
av planen. Likeins må næringslivet og partnarane i
arbeidslivet vere tett involvert og engasjert i arbeidet.
Næringsforum Vestland representerer sentrale
partnarar i fylket.
Næringsforum har som oppgåve å:
• utvikle felles årsplanar og sikre framdrift i arbeidet
• sikre koordinert og effektiv bruk av offentlege
ressursar til innovasjon og næringsutvikling i heile
fylket
• sikre samarbeid mellom dei ulike aktørane i
gjennomføringa av konkrete tiltak.
Kompetanseforum Vestland vil har hovudansvar for å
koordinere og overvake innsatsen innan
«Kompetanseutvikling i arbeidslivet»

Meir om Næringsforum Vestland og Kompetanseforum Vestland

Resultat- og effektmåling

System for resultat- og effektmåling
Utvikling av eit felles system for resultat- og effektmåling for gjennomføring
av den regionale planen er del av handlingsprogrammet for 2022-2025.
For å kunne måle resultat og effektar av prioriterte innsatsar, skal det nyttast eit
indikatorsystem som har tre nivå:
Nivå 1: Indikatorar for å overvake utviklinga i fylket og jamføre med andre geografiske
einingar på overordna mål ved hjelp av offentleg statistikk, t.d. verdiskaping,
eksportgap og klimagassutslepp.
Nivå 2: Indikatorar for å prioritere satsingsområde og målgrupper.
Nivå 3: Indikatorar for å måle resultat og effekt i ei definert målgruppe som
verkemidlane er retta inn mot.

Eitt sett med indikatorar er bestemt i starten av handlingsprogramperioden.
Nokre av indikatorane er eigna for å overvake utviklinga på fylkesnivå, andre kan
brytast ned til region- eller kommunenivå og kan kryssast med andre variablar, som
næringskoder, yrkesgruppe, alder med vidare. Fleire kan nyttast til å måle resultat og
effekt av konkrete tiltak og verkemiddel.
Dette skal vi gjere i 2022:
• lage ei dynamisk framstilling som viser utviklinga på sentrale indikatorar som kan
nyttast på dei tre nivåa og gjere den tilgjengeleg for eit breitt publikum.
• få ein sterkare integrering av indikatorar knytt til FN sine berekraftsmål i systemet
• vurdere behov for evalueringar på utvalde område som kan gå inn som del av
systemet

Innovasjonssystem og
sentrale aktørar i Vestland

Innovasjonssystem og sentrale aktørar i Vestland
For å nå dei overordna måla i planen trengs det god
innovasjonsstruktur i heile fylket. Det blir også viktig å sjå
regionale, nasjonale og internasjonale nettverk for innovasjon og
næringsutvikling i samanheng. På dei neste sidene finn du
oversikt over nokre av dei mest sentrale aktørane i
innovasjonsstrukturen:
• Inkubatorar, katapultar og næringshagar
• Klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters som
består av norske klynger på tre nivå: Arena, Arena Pro og GCE
• Grøn Region Vestland med 16 grøne hubar. Hubane
blir sentrale for å utvikle nye, grøne verdikjeder.
• Universitet, høgskular og forskingsinstitutt
• Vidaregåande skular og fagskular

Det operative ansvaret for mange av dei bransjerelaterte satsingane vil skje
gjennom Siva og Innovasjon Norge sine bedriftsretta ordningar. Vestland
fylkeskommune har oppdragsgjevaransvaret, og vil i større grad koordinere
innsats og verkemiddel av tilretteleggjande karakter.
I 2022 kjem det nye program for næringshagar og inkubatorar. Klyngemiljøa er
også i endring. Vidare utvikling av innovasjonssystemet blir difor eit viktig tiltak
som vi skal jobbe med i 2022 og framover. Berekraft blir ein sentral dimensjon i
dette arbeidet.

Næringshagar, inkubatorar,

katapultsentre og klynger i Vestland
Fem næringshager
Klar Bedrift AS (Gulen)
Næringshagen i Hardanger AS (Kvam)
Næringshagen på Voss AS (Voss)
Sognefjorden Næringshage AS (Aurland)
Stryn Næringshage AS (Stryn)

Fem inkubatorer
VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap AS (Bergen)
Aksello AS (Kinn)
Atheno AS (Stord)
Industriutvikling Vest AS (Alver)
Kunnskapsparken Vestland AS (Sogndal)

To Arena-klynger
Proptech Innovation AS (Bergen)
Nosca Clean Ocean AS (Bergen)

Tre NCE-klynger
NCE Maritime CleanTech (Stord)
NCE Seafood Innovation Cluster (Bergen)
NCE Finance Innovation (Bergen)

Ei Arena Pro-klynger
Ocean Hyway Cluster (Kinn)

Øvrige klyngemiljø
Alrek helseklynge (Bergen)
DIH Oceanopolis (Bergen)

Ei GCE-klynge
GCE Ocean Technology (Bergen)
Ei moden klynge
NCE Media (Bergen)
To katapult-sentre
Ocean Innovation (Bergen)
Sustainable Energy (Stord)

16 strategiske grøne
hubar som vil leie an i
grøn omstilling i

Vestland

Havregionen Fjordane
Fjordbase
Lutelandet

Fensfjordbassenget
Hjeltefjordbassenget

Bio - Gloppen
Sirkulære Høyanger

Årdal teknologipark
Bio - Voss

Havbyen Bergen
Bio - Bergen

Hardanger Hub

Maritim teknologiklynge
Bio - Sunnhordland
Havregionen Sunnhordland

Maritim
Industri

Grøn Næringspark
Kvinnherad

Marin
Bio

Industriell symbiose og felles infrastruktur er
nøkkelen for å lukkast i dei grøne hubane.
Potensialet er stort for samarbeid på tvers av
verdikjeder og hubar

Maritim
Industri
Marin
Bio

Vidaregåande skular og fagskular i

Vestland

Vestland fylkeskommune har ansvar for å:
• tilby vidaregåande opplæring for ungdom og vaksne i Vestland
• gi eit godt og fylkesdekkande fagskuletilbod
• samarbeide med arbeids- og næringsliv for å skaffe læreplassar
• sikre elevar og lærlingar ei tilpassa opplæring ut frå den enkelte sitt behov
• utvikle og støtte dei vidaregåande skulane i rolla som samfunnsutviklar
• sikre og utvikle kompetansen til lærarar og instruktørar.
Fagskulen Vestland er ein av dei største fagskulane i landet, og har
studietilbod innan tekniske fag, maritime og marine fag, helsefag,
petroleumsfag, jordbruksfag, arboristfag og lokal matkultur. Fleire av
studietilboda kan kombinerast med jobb. Fagskulen Vestland har omlag 1700
studentar og åtte studiestadar i Vestland fylke. De finn oss på studiestadane
Austevoll, Bergen (Nordnes og Nygård), Førde, Hjeltnes, Måløy, Stord og Voss.

