
Fylkeskommunen 

som regional 

utviklingsaktør 

også for 

landbruket. 

(Slik gjør vi i Rogaland) 



Definisjoner 

Region: Avgrenset 

landområde 

- fylke, kommune, del av 

fylke. 

 

Utvikling: 

- økonomisk vekst 

- levekår og livskvalitet 

 

Aktør: En som er i stand til 

å gjøre noe og som faktisk 

gjør noe med intensjonen   

06.11.2014 



 

 

Partnerskap:  

- Formelt samarbeid 

mellom uavhengige 

organisasjoner som deler 

samme overordnede  

målsettinger og verdier. 

 

 

 

06.11.2014 



Partnerskap for næring 

FMLA, Innovasjon Norge, 

regionale utviklings-

selskap, universitetet, 

høgskoler, forsknings- 

institutt, NHO, LO  

 

Prosjekt partnerskapet (for 

næring): 

FMLA, Innovasjon Norge 

og fylkeskommunen.   

06.11.2014 



 

06.11.2014 



Verdiskaping i jordbruket i Rogaland 2010 

 



Rollen som utviklingsaktør 

- Rollen som utviklingsaktør handler ikke bare om 

næringsutvikling.  

 

- Definisjonen av utvikling rommer også: 

- videregående opplæring 

- kultur 

- planlegging  

- samferdsel 
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Planlegging  

Transport og arealplaner  



Infrastruktur  

 

 

Veger  - ferjer 

 

Bredbånd  

06.11.2014 



Vedtatte planer (innen næringsområdet) 

•Regionalplan for 

næringsutvikling – Vedtatt 7. 

juni 2011 

 

•Regionalplan for landbruk – 

Vedtatt 7. juni 2011  

 

•Regionalplan for energi og 

klima – Vedtatt 16. februar 

2010 (deler av planen gjelder 

næringsutvikling)  



Regionalplan for næringsutvikling 

satsingsområder 

- Innovasjon og 

innovasjonsstruktur         

 

- Rekruttering  

 

- Kompetanse  

 

- Internasjonalisering  

 

- Naturressurser  
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Regionalplan for landbruk 

Regional landbrukspolitikk er 

nedfelt og vedtatt i 

Regionalplan for landbruk i 

Rogaland.  

Planen er utviklet etter 

bestemmelsene i Plan- og 

bygningsloven; med 

planprogram, involvering, 

høringer og vedtak.  

Planen ble vedtatt av 

Fylkestinget i Rogaland i juni  

2011.    

 



06.11.2014 



Handlingsprogram næring  

Felles handlingsprogram 

for de tre regionale 

næringsplanene. 

 

Utarbeides i partnerskapet. 

 

Legges fram for 

fylkestinget for 

godkjenning. 

06.11.2014 



06.11.2014 



06.11.2014 



Ny prosjekter 2015 

- Økt matproduksjon  

- Et bærekraftig helårs 

reiseliv  

- Miljøvennlig energi og 

energieffektivisering  

 - Samarbeid om 

innovasjon og kompetanse  
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Prosjekter innen økt matproduksjon  

 - føringer  2015 

 

- Bidrar til økt produksjon 

av grønnsaker, frukt og 

bær.  

- Bidrar til økt produksjon 

av storfe og sau.  

- Bidrar til økt bruk av 

beiter.  

- Bidrar til flere nye arter i 

oppdrett  

- Bidrar til økt bruk av 

restråstoff  

06.11.2014 



Utlysing av midler 

Økonomiske midler til 

utviklingsarbeid lyses ut:  

 

- skisse til prosjekt / 

aktivitet. 

 

- endelig søknad etter 

drøfting.   
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Virkemiddelapparatet - arbeidsfordeling 

Innovasjon Norge: Bedriftsrettede tiltak (støtte, lån) 

 

Fylkesmannens landbruksavdeling: Tilretteleggende 

tiltak.  

 

Fylkeskommunen: Tilretteleggende tiltak. Kompetanse, 

likestilling og rekruttering i landbruket. Leder av 

partnerskapet. 

 

Samordning i partnerskapet for næringsutvikling. 

Oppdragsbrev til Innovasjon Norge både fra 

fylkeskommunen og fylkesmannen gjennomgås og 

samordnes i partnerskapet.      



Prosjekter 2014 (eksempler) 

- Trebasert bioenergi i 

Rogaland. 

- Beitekurs sau 2014. 

- Bærekraftig melke-

produksjon. 

- Storfesatsing i Rogaland. 

- Smittebeskyttelse i 

sauebesetning 

- Økt bruk av heiebeite. 

- Rogaland landbrukspark.  

 

06.11.2014 



Oppsummering  

- Planlegging 

 

- Partnerskap  

 

- Penger    

06.11.2014 


