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Evalueringen skal gi Fosenregionen
det kunnskapsgrunnlaget som trengs
for å ta neste steg.

PwC

2

Vi anbefaler en involverende og prosessorientert
gjennomføring av evalueringen

Mål for arbeidet:

1.

2.

Fosenregionen
PwC

Løsningsforslag for å nå begge mål:

Vurdere måloppnåelse for strategisk
næringsplan

Få nyttig lærdom som kan ligge til grunn for
videre næringsutvikling i Fosenregionen

Involverende workshops
med datainnsamling og
analyse av dagens
situasjon og
framtidsutsikter
Evaluering av
måloppnåelse og
prosess knyttet til
dagens plan
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PwC anbefaler å legge opp evalueringen i fire faser,
men slik at fase 2 og 3 henger tett sammen

1.Oppstart

2. Datainnsamling

3. Analyse og vurdering

4. Rapport

Løpende involvering av Fosenregionen og samarbeidsaktører

Datainnsamling, analyse og vurdering skjer gjennom
prosessbasert involvering av en rekke aktører i og utenfor
det interkommunalt politiske rådet. Fasene er dynamiske, ved
at analyser og vurderinger kan gi behov for mer data og mer
involvering av ulike aktører.
Fosenregionen
PwC
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1.Oppstart

2. Datainnsamling

3. Analyse og vurdering

4. Rapport

I oppstartsfasen vil vi sikre at evalueringen
bygger på andre viktige prosesser
Hypoteser!

Hva betyr den nye kommunestrukturen
for Fosenregionen og Strategisk
næringsplan?

Fosenregionen
PwC

Hvordan kan erfaringene fra forprosjektet
brukes i evalueringen og videre?

Hvilke føringer legger Fosenstrategien på
næringsarbeidet, og hvordan henger den
sammen med strategisk næringsplan?

25. november 2020
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1.Oppstart

2. Datainnsamling

3. Analyse og vurdering

4. Rapport

I oppstartsfasen vil vi også sikre at vi har felles oppfatning om
hvilke problemstillinger evalueringen skal svare på
ser!

te
Hypo

“Hvilke læringspunkter kan vi
hente av prosessen ved
utarbeidelse av SNP?”

“Hvordan kan erfaringene fra
SNP bidra til å belyse veien
videre for næringsarbeidet i
Fosenregionen?”

“I hvilken grad er målene

i SNP nådd og tiltakene
gjennomført?”
“I hvilken grad har de ulike
næringene utviklet seg i tråd
med forventningene da SNP
ble laget?”

Fosenregionen
PwC

25. november 2020
6

1.Oppstart

2. Datainnsamling

3. Analyse og vurdering

4. Rapport

Vi vil bruke en rekke ulike datakilder og metoder for å belyse
måloppnåelse og utrede mulighetsrom for veien videre
Intervjuer
Etablere målestokk for evalueringen

Intervjuer

Hva skal måloppnåelsen måles mot?
●
●
●

Tolkning/konkretisering av mål i SNP
Prioritering av hvilke tiltak i handlingsplanen
som skal undersøkes
Benchmark mot andre?

02

Etablere
målestokk

01
Involverende workshops

Politisk ledelse
Næringsrådgivere
Kommunedirektører
Utvalgte næringsaktører?

Dokumentgjennomgang
Analyse av planer, strategier, politiske dokument osv. for å
undersøke måloppnåelse og handlingsrom for veien videre.

PwC

Spørreundersøkelser

Spørreundersøkelser
Spørreundersøkelse til næringsaktører
for å kartlegge næringslivets behov.

03
Metoder i
evalueringen

Workshops med:
1.
2.
3.
4.

Intervju med utvalgte næringsaktører,
politisk ledelse, kommunedirektører,
næringsrådgivere i kommunene og
andre nøkkelpersoner.

06
Involverende
workshops

04
05

Dokumentgjennomgang

Kvantitativ
analyse

Kvantitativ analyse
Analyse av relevante utviklingstrekk i planperioden
for å undersøke måloppnåelse. Eksempler:
utvikling i arbeidsplasser og andre indikatorer for
verdiskapning, sortert på ulike bransjer.
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1.Oppstart

2. Datainnsamling

3. Analyse og vurdering

4. Rapport

En helhetlig verdiskapingsanalyse for Fosen
kan være en del av kunnskapsgrunnlaget
Prosessen med å kartlegge verdiskaping på Fosen vil gjøres i fem steg:

Kunnskap
Innsikt
Til illustrasjon:
fra PwCs
Verdiskapingsanalyse
fra 2018

Forståelse

1. Analysebehov

Fosenregionen
PwC

2. Innhente data

3. Datavask

4. Analyse

5: Fremstilling

25. november 2020
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1.Oppstart

2. Datainnsamling

3. Analyse og vurdering

4. Rapport

Vi foreslår videre et dypdykk i
mulighetsrom for noen utvalgte næringer

Prioritert iSNP

Aktuelle næringer:
●

Forsvar

●

Energi

●

Marin

●

Opplevelsesnæring

●

Bygg og anlegg

●

Industri

●

Landbruk

●

Annet?

Fosenregionen
PwC

Nærmere analyser av:
•
•
•
•

Utviklingspotensial
Rammebetingelser for vekst
Barrierer for vekst og utvikling
Forventninger til Fosenregionen
og kommunene

“Barometer” for den enkelte
næring på Fosen, som del av
rapporten.

Basert på:
•
•

Bred spørreundersøkelse til
næringsaktører
Case-studier med intervjuer

Illustrasjon: PwCs årlige
Sjømatbarometer er en landsdekkende
undersøkelse om utviklingspotensial og
barrierer for sjømatnæringen.

25. november 2020
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1.Oppstart

2. Datainnsamling

3. Analyse og vurdering

4. Rapport

Vi foreslår en kortfattet, konkret og tydelig rapport
som viser handlingsrom for veien videre
Innholdsfortegnelse
Evaluering av strategisk næringsplan

1.

Bakgrunn og mandat

1

2.

I hvilken grad er målene i SNP 2016-2020 nådd?

2

3.

Læringspunkter fra prosessen ved SNP 2016-2020

8

4.

Helhetlig verdiskapingsanalyse

10

5.

Barometer: Marin/Havbruk

12

6.

Barometer: Opplevelsesnæring

14

7.

Barometer: Energi

16

8.

Anbefalinger og tiltak for neste planperiode

18

PwC

Fosenregionen
PwC

Rapporten skal inneholde
tydelige anbefalinger og tiltak
for neste planperiode.

Illustrasjon til eksempel: Et utvalg “barrierer for utvikling og vekst”
fra PwCs Sjømatbarometer fra 2019

Fosenregionen
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Vi foreslår å gjennomføre evalueringen over en viss periode
gjennom vinteren og våren, for å sikre god involvering
Måned/år
Januar 2021

Februar 2021

Mars 2021

April 2021

Mai 2021

Juni 2021

Oppstart:
kontraktsignering,
planlegging og
oppstartsmøte

Datainnsamling og prosessworkshops

Analyse av innsamlede data

Rapportskriving,
kvalitetsikring og
Presentasjon for rådet

Møter med
oppdragsgiver
Fosenregionen
PwC

Fosentinget

Milepæl/leveranse

25. november 2020
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Vi kan tilby et bredt og svært kompetent team
En god evaluering av strategisk næringsplan og tilrettelegging for videre prosess
krever kompetanse på både kommunal sektor, næringsutvikling, strategi, analyse
og ikke minst kjennskap til Fosenregionen

Geir Are Nyeng

Fosenregionen
PwC

Frode Singstad

Randi Ness

Aina Kristiansen

25. november 2020

Prisestimat
Prisen på et slikt prosjekt vil i stor grad avhenge av antall intervjuer/workshops og omfang på analyser. Basert på vår erfaring vil en
optimal gjennomføring av skisserte prosess gi en pris på ca kr. 650.000,- ekskl. mva. + reise og opphold.
Det presiseres at dette kun er et estimat og at endelig pristilbud kan gis etter en endelig drøfting med Fosenregionen av innhold og
omfang.

Fosenregionen
PwC
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FORORD
Felles mål og strategier for næringsutvikling er et godt grunnlag for å skape en mer dynamisk region.
En felles regional Strategisk Næringsplan (SNP) er derfor et godt utgangspunkt for felles handling.
Dersom hele regionen tar planen i bruk, blir resultatet den utviklingen vi alle ønsker.
Følgende kommuner står bak SNP Fosen 2016 - 2020: Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og
Leksvik. Planen er forankret både gjennom prosessene som er gjennomført, og som konsekvens av
behandling og vedtak i Næringsalliansen på Fosen, styret i Fosen Regionråd, samt i kommunestyrene
på Fosen (og i fylkeskommunene).
SNP bygger på dokumentet «Regionalt næringssamarbeid på Fosen – strategidokument 2013».
Regionen har siden dette dokumentet ble vedtatt, deltatt i - og gjennomført Byregionprogrammet
(ByR) Fase 1 i regi av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). ByR Fase 2 startet i 2015
og varer et stykke inn i 2018. I tilknytning til regionens deltakelse i ByR har Trøndelag Forskning og
Utvikling i oktober 2014 utarbeidet dokumentet «Regional vekstkraft på Fosen – evaluering av
regionale strategier». Videre utarbeidet SINTEF i mars 2015 dokumentet «Strategier for Fosen».
Begge disse er lagt til grunn for utarbeidelsen av Strategisk Næringsplan for Fosen 2016 – 2020 (SNP
Fosen 2016 – 2020).
For å lykkes med næringslivsutvikling og verdiskaping på Fosen, må viktige oppgaver løses i fellesskap
på tvers av kommunegrensene, samtidig som kommunene er aktive innenfor egne grenser. Det er
også viktig at forsknings- og utviklingsmiljøene og næringslivet er aktive i utviklingsarbeidet.
Strategisk Næringsplan for Fosen 2016 – 2020 er delt i 4 deler:
1) Sammendrag av SNP 2016 - 2020
2) Statistikk og fakta
Statistikk og faktagrunnlaget beskriver situasjonen på Fosen i 2016, og ligger til grunn for
både strategivalgene og handlingsplanen
3) Strategier for 2016 – 2020
Strategidokumentet inkluderer beskrivelse av prosess, faglig tilnærming, SWOT som grunnlag
for valg av strategier og beskrivelse av organisering av arbeidet
4) Handlingsplan for 2016 – 2020
Handlingsplanen konkretiserer strategiene ned på aktiviteter (2016-2020) og tiltak (2016).
Handlingsplanen rulleres årlig.
Del 3 og 4 bygger på henholdsvis 2 og 3, men kan leses og brukes hver for seg.
Samfunnsutvikling og næringsutvikling er langsiktig arbeid. Vi tilhører en region der det vil skje mye
spennende de nærmeste årene. Å ta ut potensialene som skapes vil kreve stor innsats både av
kommunene og av det regionale felleskapet. Vi har imidlertid sterk tro på at regioner som evner å
møte utfordringene samlet, med framtidsblikk og fokusert innsats, over tid vil være i stand til å ta ut
vekstpotensialet. Vi står foran en spennende tid på Fosen.

FOSEN, den /

2016

_________________________ _________________________ _______________________

_________________________ _________________________ _______________________
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SNP FOSEN 2016 – 2020: SAMMENDRAG

Næringsalliansen har som ambisjon å styrke konkurransekraften til næringslivet på Fosen gjennom
endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv
Dette skal skje gjennom å legge til rette for økt kompetanse, økt samarbeid med undervisnings- og
FoU-aktører, styrket produkt- og teknologiutvikling, styrket finansiering og tilgang til større nettverk.
Bakgrunn for felles SNP
Regionalt samarbeid har lang tradisjon på Fosen. Fosen Regionråd ble etablert så tidlig som i 1989.
Siden har en rekke avtaler om deling av stabsfunksjoner og samarbeid om offentlige tjenester blitt
iverksatt – til sammen ca. 35 ordninger. Næringsalliansen (NA) ble etablert i 2013 og består av 7
næringsforum/foreninger og 7 utviklingsselskap/kommunal næringsfunksjon fra kommunene Osen,
Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa og Leksvik. Formålet med NA er å være et felles organ for helhetlig
næringsutvikling på Fosen, og målsettingen er å løfte næringsutviklingsarbeidet fra et kommunalt til
et regionalt perspektiv.
Status Fosen 2016
Befolkningen har vokst langsomt de siste årene (2008 -2015), noe som i hovedsak skyldes tilflytting.
Det har vært en svak sysselsettingsvekst i perioden, hovedsakelig innen offentlig tjenesteyting og
innen innenfor fiskeri, havbruk og fiskeforedling. Andre næringer har hatt tilbakegang. Næringslivet
består i stor grad av små bedrifter som i begrenset grad driver FoU-aktivitet. Det generelle
utdanningsnivået på Fosen er lavt sammenlignet med landet for øvrig. Fosen har flere nærings- og
befolkningssentra i en spredt struktur. Trondheimsfjorden skiller området geografisk fra resten av
Sør-Trøndelag. Dette bidrar til at Fosen-området er avhengige av flere og til dels krevende
samferdselsløsninger.
Mulighetsområder
Tre store mulighetsområder peker seg ut som grunnlag for felles satsing i SNP for Fosen:
 Den store utbyggingen og aktiviteten rundt Ørland hovedflystasjon som blir Norges nye
kampflybase fra 2017.
 Europas største vindkraftprosjekt som bygges ut på Harbakfjellet, i Roan, på Storheia og på
Kvenndalsfjellet.
 Den store utviklingen og veksten i marin næring langs hele Trøndelagskysten.
NA ser potensial for økt næringsaktivitet og verdiskaping knyttet til alle disse områdene.
SNPs strategier og aktiviteter
Strategier i SNP er direkte knyttet til hvert enkelt mulighetsområde, for å sikre størst mulig relevans
for deltakerne, og det samme gjelder tilhørende aktiviteter. Gjennomgående handler aktivitetene om
å øke næringslivets kompetanse om markeder og mulighetsrom, øke kundefokuset, legge til rette økt
samarbeid med undervisnings- og FoU-aktører, bidra til styrket produkt- og teknologiutvikling, bidra
til styrkede finansieringsmuligheter og bidra til større nettverk.
Organisering
Kommunene og Fosen Regionråd vedtar SNP og NA har samlet ansvar for rullering av planen hvert år.
NA er ansvarlig for arbeidet med gjennomføring av SNP Fosen. Det etableres team innenfor hvert
mulighetsområde i SNP, med deltakere fra NA og eventuelt andre ressurspersoner. Teamene har
ansvar for konkretisering og gjennomføring av aktiviteter, og teamleder rapporterer til SNP-leder og
til NA og Regionrådet ved behov. Organiseringen er i henhold til team-modellen som ble utviklet i
ByR-programmet Fase 1.
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Ressurser
Det økonomiske ressursgrunnlaget baserer seg først og fremst på midlene i det regionale
næringsfondet på Fosen. Her går kommunene sammen med Sør-Trøndelag Fylkeskommune inn med
årlige beløp som tilsammen bidrar med fondsmidler i størrelsesorden 2 mill. NOK. For perioden 2016
til medio 2018 vil regionen tilføres utviklingsmidler fra Byregionprogrammet gjennom årlige
bevilgninger med 670.000 NOK. I tillegg finnes det i dag ubenyttede midler i det regionale
næringsfondet, som vil være tilgjengelig for bruk i gjennomføringen av handlingsplanen. Gjennom
Byregionprogrammets fase 2 har regionen delvis ressurser tilgjengelig fram til medio 2018.
Siden etableringen av NA Fosen i 2013 har utviklingsaktørene i alliansen bidratt med stor grad av
entusiasme og egeninnsats. Skal arbeidet i NA videreutvikles, med utgangspunkt i status for
samarbeidet i dag, må ansvar og roller gjøres mer forpliktende.
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2
2.1

SNP FOSEN 2016 – 2020: STATISTIKK OG FAKTA
Befolkning og demografi

Fosen regionen har ved inngangen til 2016 ca. 25.000 innbyggere. Figur 1 viser at regionen har hatt
et jevnt økende antall innbyggere siden 2008 og fram til i dag. Selv om det er vekst, er veksten
betydelig lavere sammenlignet med Sør-Trøndelag og landet. Fremdeles er det slik at de store byene
vokser raskere enn resten av landet. Relativt sett blir derfor Fosen en region med stadig færre
innbyggere i forhold til fylket og landet.
Samtidig er situasjonen på Fosen slik at veksten fordeler seg ulikt. Mens innbyggertallet i Leksvik har
vært rimelig stabilt siden 2005, ser en at den nordlige delen av regionen med Osen, Roan og Åfjord
har en negativ utvikling. Veksten de siste årene har først og fremst kommet i Rissa, Bjugn og Ørland.

Befolkningsutvikling Fosen pr 01.01 2008 - 2015

25400
25300
25200
25100
25000
24900
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24700
24600
24500
24400

25301 25315
25246
25037
24891

25016

24754
24759

2008

2009

2010

2011

2012
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2014
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Figur 1. Befolkningsutvikling på Fosen 2008 – 2015 (pr. 01.01)

Fremdeles er fødselstallene lavere enn dødstallene, og dette er gjennomgående i alle kommunene.
Det betyr at regionen har et fødselsunderskudd som gjør at befolkningen stadig blir eldre.
Hovedårsaken til veksten de siste årene skyldes derfor innflytting. Figur 2 viser fordelingen mellom
kommunene på Fosen, der en ser at Roan og Osen har et betydelig fødselsunderskudd, samtidig med
netto utflytting. Ørland kommune kompenserer netto utflytting med fødselsoverskudd (som den
eneste kommunen på Fosen). Rissa, Bjugn og Åfjord har innflytting som kompenserer for
fødselsunderskuddet. I Leksvik er det omtrent status quo.
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Figur 2. Innflytting og fødselsoverskudd fordelt mellom kommunene på Fosen, sammenlignet med hele landet og
Sør-Trøndelag

2.2

Sysselsetting, næringsliv og pendling

De siste årene viser en styrking av sysselsettinga på Fosen. Fra et lavpunkt i 2010 har sysselsettinga
styrket seg med om lag 500 sysselsatte fram til 2014, jf. figur 3. Om en tar en titt bak tallene (tabell 1)
ser en at et par av de tradisjonelle næringene opplever en ganske betydelig tilbakegang. I jordbruk og
skogbruk er det 295 færre sysselsatte i 2014 enn i 2008, en tilbakegang med 27%. For industri, kraft
og vannforsyning er det 218 færre enn i 2008, en tilbakegang med 16,5%.

Figur 3. Utvikling i sysselsettinga på Fosen fra 2008 til 2014

Prosentvis har tilbakegangen likevel vært størst innenfor bygging av skip og oljeplattformer. Det er 96
færre sysselsatte i 2014 enn i 2008, som utgjør en reduksjon med 30,4%. Dette handler for en stor
del om svingninger i aktiviteten ved Fosen Yards i Rissa. Vinteren 2016 er verftet restartet med nye
eiere, og nye kontrakter er signert – bla med Hurtigruten. Situasjonen ser derfor lysere ut nå!
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Sysselsetting etter næring Fosen
Jordbruk og skogbruk
Fiskeri, havbruk, fiskeforedling
Industri, kraft, vannforsyning
Bygging av skip og oljeplattformer
Bygge- og anleggsvirksomhet
Varehandel
Overnattings- og serveringsvirksomhet
Transport og kommunikasjon
Finans og forretningsmessig tjenesteyting
Offentlig tjenesteyting
Uoppgitt
Sum

2008
1 089
234
1 292
316
1 074
1 118
173
718
661
4 171
64
10 910

2009
1 033
229
1 187
316
1 063
1 156
149
693
592
4 312
50
10 780

2010
972
251
1 096
265
1 128
1 187
174
686
590
4 288
51
10 688

2011
949
315
1 089
248
1 114
1 194
194
665
552
4 345
54
10 719

2012
893
265
1 095
331
1 193
1 191
182
673
614
4 399
60
10 896

2013
823
269
994
339
1 239
1 206
215
690
611
4 448
65
10 899

2014
794
295
1 078
220
1 276
1 223
207
719
642
4 615
67
11 136

Endring 2008-2014
-295
-27,1 %
61
26,1 %
-214
-16,6 %
-96
-30,4 %
202
18,8 %
105
9,4 %
34
19,7 %
1
0,1 %
-19
-2,9 %
444
10,6 %
3
4,7 %
226
2,1 %

Tabell 1. Sysselsetting etter næring på Fosen, utvikling fra 2008 til 2014.

Ikke overraskende er det i offentlig tjenesteyting av veksten er størst. Her er det 444 flere sysselsatte
i 2014 enn i 2008. Prosentvis er likevel veksten størst innenfor fiskeri, havbruk og fiskeforedling.
Årsaken til dette skyldes nok i hovedsak etableringen av Marine Harvest Fish Feed sin fôrfabrikk på
Valsneset i Bjugn, som startet full produksjon sommeren 2014. Ellers er økningen i sysselsatte
betydelig innenfor bygge- og anleggsvirksomhet, der både utbygging av Fosenvegene og
kampflybasen på Ørlandet er relevante forklaringer. Varehandelen har styrket seg med 105 flere
sysselsatt i perioden, mens overnatting- og serveringsvirksomhet har styrket seg nesten 20%.
Det er i kommunene Bjugn, Ørland og Åfjord at sysselsettingsveksten har vært sterkest, med hhv
183, 165 og 116 flere sysselsatte. Overraskende er det at Rissa – Leksvik regionen erfarer såpass
dramatisk reduksjon, den er til sammen på 175 sysselsatte. Roan har svak vekst i perioden, mens
Osen har en negativ trend.
Sysselsatte Fosen
Ørland
Rissa
Bjugn
Åfjord
Roan
Osen
Leksvik
Sum Fosen

2008
2 428
2 920
1 663
1 546
408
440
1 589
10 994

2009
2 382
2 900
1 649
1 545
420
425
1 543
10 864

2010
2 384
2 830
1 695
1 555
428
400
1 487
10 779

2011
2 438
2 829
1 689
1 540
442
402
1 468
10 808

2012
2 449
2 943
1 757
1 578
442
381
1 475
11 025

2013
2 470
2 905
1 781
1 585
442
389
1 412
11 059

2014
2 593
2 883
1 846
1 662
423
418
1 451
11 276

Endring 2008-2014
165
6,8 %
-37
-1,3 %
183
11,0 %
116
7,5 %
15
3,7 %
-22
-5,0 %
-138
-8,7 %
282
2,6 %

Tabell 2. Kommunevis sysselsettingsutvikling på Fosen for perioden 2008 – 2014.

Kommunene utgjør i liten grad et per definisjon felles bo-, arbeids- og servicemarked. Regionen
består derimot av flere delområder; Åfjord – Roan – Osen, Rissa – Leksvik og Bjugn – Ørland. Tabell 3
viser at Bjugn – Ørland er felles bo- og arbeidsregion der 385 pendler fra Bjugn til Ørland og 269 den
motsatte vegen i 2014. I 2014 pendlet dessuten 1013 personer fra Fosen til Trondheim, med Rissa og
Leksvik som de to største pendlerkommunene. I tillegg pendlet 1090 personer til arbeidsplasser
andre steder i landet, også det et betydelig antall. Til sammen bosetter Rissa og Bjugn nesten
halvparten av disse arbeidstakerne.
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Pendling 2014
INNpendling til→
UTpendling fra↓
Ørland
Rissa
Bjugn
Åfjord
Roan
Osen
Leksvik
Trondheim
Resten av landet

Ørland
-

Rissa

Bjugn
35

37 385
23
2
1
8
89
91

46 53
7
2
139
161
100

Åfjord
269
28
22 3
2
1
18
49

Roan
19
35
28
38 27
8
55
95

Osen
2
1
2
17

Leksvik

10
13

16 8
13

2
29

Trondheim
Resten av landet
175
192
445
271
113
231
123
116
34
48
27
68
219
164
69 123 9
71
6
1
1

Tabell 3. Pendling internt og til – fra Fosen i 2014

2.3

Om næringslivet på Fosen

En gjennomgang i Brønnøysundregisteret av Fosen-virksomheter som er registrert som AS eller ASA,
samt registrert i foretaksregisteret og i MVA-registeret, viser følgende 2014-tall:
Kommune
Osen
Roan
Åfjord
Ørland
Bjugn
Rissa
Leksvik
TOTALT

Antall virksomheter
27
43
127
173
112
161
101
744

0ver 50 ansatte
0
1
3
4
1
4
2
15

11-50 ansatte
0
3
15
19
10
18
9
74

1-10 ansatte
27
39
109
150
101
139
90
655

Tabell 4. Fordeling av virksomheter på Fosen fordelt på størrelse og kommune

I tillegg til ovennevnte virksomheter kommer virksomheter som har avdeling på Fosen (konserner),
men hvor hovedkontoret er registrert et annet sted. Det er ikke hentet ut tall på dette. Fosen har
totalt 744 registrerte AS/ASA. Dette er alle typer virksomheter, f. eks.; frisører, caféer, energiselskap,
bilverksteder, oppdrettsselskap, bygg- og anleggsentreprenører, reiselivsaktører, samt en rekke
produksjonsvirksomheter innen f. eks. dyner og puter, plastprodukter, sensorer, butikkinnredning,
osv.
Hele 655 av de 744 virksomhetene har 1-10 ansatte. Dette utgjør 88 %. Fosen har også en rekke
registrerte enkeltpersonforetak, fortrinnsvis innen landbruk og reiseliv/opplevelsesnæring. Disse er
ikke tatt med i oversikten, men bidrar til å understreke at næringslivet på Fosen i hovedsak består av
små bedrifter.
Utdanningsnivået i befolkningen måles i andel med høyere utdanning, dvs. høyskole og universitet.
Dette er en vanlig brukt indikator på samfunnets utviklingskapasitet og omstillingsdyktighet. I følge
rapporten Trøndelag i Tall (2015) skårer Sør-Trøndelag fylke godt på utdanningsnivå (relatert til
øvrige Norge), men Trondheims relative størrelse i fylket gir kraftige utslag. Uten Trondheim ligger
fylket langt under landsgjennomsnittet, og lavere enn Nord-Trøndelag. De svakeste nivåene finnes i
hovedsak på kysten, og en viktig forklaringsfaktor finnes i næringslivet, som her i større grad tilbyr
arbeidsplasser hvor det ikke stilles høye utdanningskrav. Tabell 5 under viser tall for Fosen
kommunene, sammenlignet med Sør- og Nord-Trøndelag og Norge.
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Tabell 5. Oversikt over utdanningsnivå i befolkningen på Fosen fordelt kommunevis og sammenlignet
med Sør- og Nord-Trøndelag og hele landet.

I en «regional selvangivelse» forklarer kommunene at utdanningsnivået «speiler» kompetansekravene i det lokale næringslivet. Bortsett fra offentlig virksomhet er det i dag få bedrifter som
etterspør arbeidskraft i særlig grad ut over videregående skolenivå. Flere av kommunene peker på at
det forholdsvis lave utdanningsnivået til innbyggerne er en utfordring i forhold til at man i regionen
kan se for seg etablering av kompetansearbeidsplasser.
I næringslivet er utdanningsnivået viktig i forhold til evnen til å innovere, bestille forskning og
utvikling og drive egne FoU-prosjekter. Dette gjelder særlig for virksomheter som har-/ønsker seg inn
på et nasjonalt/globalt marked. På Fosen er det mange virksomheter som ikke har ambisjoner om
annet enn et lokalt/regionalt marked. Når de gjelder de mer ambisiøse virksomhetene, møter de ofte
utfordringer knyttet til rekruttering. Folk med høy kompetanse velger seg gjerne mer urbane strøk
fremfor utkant. Dette betyr at selv om virksomhetene ønsker å løfte seg, kan det være vanskelig å få
det til. Det er registrert relativt lav FoU-aktivitet i bedriftene på Fosen i perioden 2010 – 2014. SørTrøndelag og Nord-Trøndelag ligger i Norgestoppen når det gjelder antall skattefunnbevilgninger.
Alle Fosen kommunene unntatt Osen har fått bevilget Skattefunnsøknader i 4-årsperioden. Særlig i
Leksvik er dette virkemidlet godt mottatt av virksomhetene.
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Tabell 6. Alle bevilgninger fra Innovasjon Norge i perioden 2012 – 2014, som omfatter tilskudd, lån og
rentestøtte for landbruket. I følge Innovasjon Norge, ligger tyngden ganske klart på
landbruksinvesteringer og –prosjekter.

Virksomhetenes evne til å utvikle og drive FoU-prosjekter kan synes generelt lav. Likevel finnes det
unntak, og ut fra samtaler med- og erfaringer fra NA-aktørenes eget arbeid, kan man si at
virksomheter som driver forsknings- og utviklingsprosjekter gjerne:






Har ledelse som tenker langsiktig og følger med på markedstrender
Driver utvikling, produksjon og salg av egne produkter/tjenester/systemer
Har nasjonalt/internasjonalt marked (selger ut av regionen)
Har egen FoU-avdeling/egne dedikerte folk til Forsknings- og/eller utviklingsarbeid
Er aktive brukere av utdanningsmiljø, utfordrer studenter på bachelor- og masternivå med
studentoppgaver, bruker studenter i sommerjobb etc.

Regionforstørring skjer i dag først og fremst gjennom økt mobilitet i befolkningen, samt endringer i
arbeidslivet som gjør at flere av de sysselsatte har stedsuavhengige arbeidsplasser.

2.4

Infrastruktur – Samferdselsstrategi for Fosen 2016 – 2030

Bolyst og næringsutvikling på Fosen står og faller på gode samferdselsløsninger både innad i Fosenregionen og inn/ut av Fosen-regionen. Fosen er en stor og viktig del av Trøndelagsfylkene, og
spenner over et stort geografisk område. Fosen har flere nærings- og befolkningssentra i en spredt
struktur. Trondheimsfjorden skiller området geografisk fra resten av Sør-Trøndelag og det er til dels
lange strekninger som må tilbakelegges før man kommer inn til riksveinettet og større
befolkningssentra i Nord-Trøndelag. Dette bidrar til at Fosen-området er avhengig av flere og til dels
krevende samferdselsløsninger.
God konkurransekraft i et lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked krever gode
kommunikasjonskanaler. Et fremtidsmål er en ferjefri forbindelse over Trondheimsfjorden. En slik
forbindelse kan skape muligheter for vekst og utvikling både for Trondheimsregionen og Fosen
regionen. En ferjefri forbindelse over Trondheimsfjorden må ses i sammenheng med en videre
direkte forbindelse over Stjørnfjorden mot Ørland. Prosjektene er lansert på Fosen og forankret i
Fosen Regionråd.
Videre utvikling av veinett og infrastruktur på Fosen må være forankret i Fosen-kommunenes egne
ønsker og prioriteringer. Det organiserte samarbeidet gjennom Fosenvegene har så langt vært en
viktig arena og et viktig organ og instrument for å få til vellykkede felles løft. Muligheter for videre
satsing gjennom en lignende organisering bør derfor vurderes.
Fylkestinget i Sør-Trøndelag vedtok i 2015 at det skulle utarbeides en egen samferdselsstrategi for
Fosen. Arbeidet førte til at Fylkestinget i Sør-Trøndelag i møte den 2. mars 2016 vedtok
Samferdselsstrategi for Fosen 2016 – 2030. Dokumentet er en viktig premissleverandør til Strategisk
Næringsplan for Fosen 2016 – 2020, ikke minst som et regionforstørrende tiltak.

2.5

Arealer

Selv om folketettheten i Norge er lav sammenlignet med andre land i Europa, med bare 14
innbyggere pr. kvadratkilometer, er det bare fire prosent av landet som er dyrkbart. Bosettingen er i
stor grad konsentrert rundt disse arealene, og her vil det naturlig oppstå konflikter om arealbruk. Å
avveie mellom ulike interesser krever en gjennomtenkt planlegging for hvordan arealene skal brukes.
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I et langsiktig perspektiv er det en viktig offentlig oppgave å ivareta interessene for arealer til
næringsformål av ulik karakter. Samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor er viktig for å kunne
tilby eksisterende og nytt næringsliv den rette lokaliseringen – både for å kunne utvikle eksisterende
virksomheter og tilrettelegge for nye aktører.

Kartutsnitt: Eksempel på bruk av kystsonen i Sør-Trøndelag. Økende press på sjøarealer skaper nye arealkonflikter.

På Fosen finnes det i dag ikke en helhetlig oversikt over hvilke arealer som er tilgjengelig, og om
eventuelle tilgjengelige arealer svarer til- eller kan tilpasses til de behov som regionen har framover. I
regi av «Kysten er klar» prosjektet ble det i perioden 2011 – 2013 utarbeidet et forslag til en
interkommunal kystsoneplan for Sør-Trøndelag. Bakgrunnen for og starte arbeidet med planen var et
særlig behov for å se kystsonen i regionen under ett, og å finne fram til prinsipper som ivaretar de
interkommunale interessene på̊ en hensiktsmessig måte. Planen er ikke juridisk bindende, men
fungerer som et veiledende dokument overfor forvaltningsapparatet. En god oppfølging fra
kommunene og øvrige aktører er nødvendig for og ivareta de interkommunale interessene på̊ best
mulig måte.
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Kystsoneplan
Skulle den interkommunale kystsoneplan ha vært
en juridisk bindende plan etter Plan- og bygningsloven måtte den har blitt en kommuneplan med
plankart og bestemmelser som omfatter alle
kommunene. En slik felles kommuneplan vurderes
som et ganske komplisert redskap, både politisk og
juridisk. Det er derfor vurdert som hensiktsmessig å
behandle den interkommunale kystsoneplan som
et dokument som vedtas av hver kommune som
grunnlag for å utarbeide/revidere enkeltvise
kommune(del)planer som så vedtas som juridisk
bindende planer. Da er det ikke selve kystsoneplanen som blir juridisk bindende, men den
oppfølgende implementering i hver enkelt
kommune.
Etter Plan og bygningsloven er en juridisk bindende
plan en plan som er bindende for arealbruken, også
for byggesaker. De juridisk bindende planene er
kommuneplanens arealdel, reguleringsplan og
regional planbestemmelse. Øvrige planer er ikke
juridisk bindende.

Retningsgivende kystsoneplan for SørTrøndelag, utarbeidet i 2013
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3
3.1

SNP FOSEN 2016 – 2020: STRATEGIER
Bakgrunn og prosess

Første generasjon felles næringsplan for Fosen, «Regionalt næringssamarbeid på Fosen –
strategidokument 2013», ble utarbeidet høsten 2013 og vedtatt av kommunene og styret i Fosen
regionråd tidlig i 2014. Det er en rekke forhold som gjør at situasjonen i dag er forskjellig fra høsten
2013, noe som bidrar til å understreke behovet for at den strategiske næringsplanen rulleres. Noen
av disse forholdene er:
- Byregionprogrammet for Fosen Fase 1 er gjennomført
- Byregionprogrammet for Fosen Fase 2 er igangsatt
- Næringsalliansen på Fosen har tatt en posisjon siden etableringen i mars 2013
- Kommunereformen 2014/2015/2016; Rissa og Leksvik blir Indre Fosen kommune, Bjugn, Ørland
samt Åfjord og Roan arbeider med avtaler om sammenslåing.
- Kommunevalget 2015 og ny politisk og administrativ ledelse flere av kommunene
- Fosenvegene AS gir synlige resultater, samtidig som ny samferdselsstrategi for Fosen utarbeides
- Nedgangen i oljepris med påfølgende redusert aktivitet nasjonalt gir ringvirkninger
- Etableringen av Marine Harvest Fish Feed på Valsneset gir ringvirkninger
- Etableringen av kampflybasen på Ørlandet er nå i gang og gir ringvirkninger
- Vindkraftutbyggingen på Fosen er vedtatt og igangsatt
Allerede i søknaden til ByR Fase 2 ble behovet for rullering av «Regionalt næringssamarbeid på Fosen
– strategidokument 2013» beskrevet. Høsten 2015 ble det derfor i regi av Næringsalliansen på Fosen
nedsatt en arbeidsgruppe med ansvar for å gjennomføre en slik prosess. Denne gruppen har bestått
av:
 Harald Jensen, prosjektleder i ByR Fase 2, Fosen Innovasjon AS/ Fosen Regionråd
 Arnt-Ivar Kverndal, Kopparn Utvikling AS
 Leif Harald Hanssen, Sør-Trøndelag Fylkeskommune
 Bjørn Damhaug, leder NA Fosen, Fosen Innovasjon AS
 Marianne Brøttem, Fosen Innovasjon AS
Den 18. og 19. Januar 2016 ble det gjennomført en strategisamling på Fosen Fjordhotell i Åfjord i regi
av Næringsalliansen på Fosen og Fosen Regionråd. Her deltok ordførere og rådmenn fra
Fosenkommunene, aktørene i NA Fosen, regionrådets administrative ledelse, samt inviterte
innledere. Oppsummeringen fra samlingen er lagt til grunn både for valg av strategier og tiltak i
handlingsplanen, og vil bli tatt med videre i arbeidet.

Bilde: Fra strategisamlingen i Åfjord 18 – 19 februar, 2016
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I Byregionprogrammet for Fosen fase 2 foreligger det en prosjektbeskrivelse og tiltaksplan med
arbeidspakker, som er godkjent av Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) (vedlegg 1).
Programmet varer til medio 2018. Det er viktig at dette arbeidet samkjøres med den operative
gjennomføringen av SNP Fosen 2016–2020. I handlingsplanen (dokument 2) er dette ivaretatt.

3.2

Faglig tilnærming – hva skal til for å lykkes?

Hvordan løfter vi utviklingsarbeidet på Fosen fra et kommunalt til et regionalt nivå? Hvilke
merverdier kan skapes? Hvordan sørger vi for at arbeidet fungerer godt nok, slik at vi greier å ta ut
regionens potensialer og muligheter?
3.2.1 Trippel Helix samarbeid
En sentral oppgave for eierne av regionen (Fosenkommunene og Fosen regionråd) er å stimulere til
at samarbeidet i regi av NA Fosen videreutvikles. Eierne må sammen ta en strategisk lederrolle, og
bidra til at det viktige, operative «mellomromsarbeidet» får de ressurser og den kompetanse som
trengs.
Samtidig må næringslivsaktørene i regionen oppleve aktivitetene i det regionale samarbeidet så
relevant at de er villige til å involvere seg i utviklingsprosjekter sammen med lokale myndigheter og
kunnskapsmiljøene.
Utviklingssamarbeid mellom det offentlige, næringslivet og kunnskapsmiljø kan beskrives gjennom
Trippel Helix modellen. Modellen beskriver de ulike aktørenes roller og oppgaver (figur 1):
Bedrifter og offentlige aktører samarbeider med kunnskapsaktører (ofte forskningsinstitusjonene
(FoU)), om utvikling av ny kunnskap som kan utnyttes og brukes til utvikling av nye produkter og
tjenester. Utviklingsprosesser støttes av virkemiddelapparatet (f.eks. Innovasjon Norge) og gode
hjelpere (f.eks. utviklingsselskaper), og av rammebetingelser som de lokale myndigheter er med på å
bestemme. Systemet som sådan påvirkes og utvikles av formelle og uformelle aktiviteter og praksiser
i regionen, samt av makrotrender nasjonalt og internasjonalt. Samtidig eksisterer det koblinger ut av
regionen i form av kunnskapsflyt og markeder man til enhver tid jobber med.

Figur 1. Trippel-helix samarbeid krever at alle parter involverer seg. I tillegg må det tas et ledelsesansvar i mellomrommet
slik at interaktive prosesser mellom aktørene stimuleres og igangsettes. På Fosen er NA Fosen i ferd med å utvikle denne
rollen.
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Det pågår kontinuerlig en rekke interaktive prosesser i dette systemet; ledelse, koordinering,
prosjektutvikling, kobling, strategi, taktikk, kommunikasjon og pådrivervirksomhet. På Fosen er det
Næringsalliansen på Fosen (NA Fosen) som er nav eller motor i systemet – og som siden 2013 har
utviklet samarbeidet og relasjonene mellom aktørene. Dette er gjort ved at konkrete tiltak og
prosjekter er utført gjennom en samarbeidsmodell der utviklingsaktørene har fordelt ansvar og
oppgaver seg imellom. Arbeidet har vært støttet finansielt gjennom deltakelse i Byregionprogrammet
i regi av Kommunal og Moderniseringsdepartementet.
Når det gjelder kunnskapsmiljøenes rolle, er erfaringene fra de siste årene at både universiteter og
høgskoler ønsker å gå mer direkte inn i regionale partnerskap, for eksempel gjennom
prosjektsamarbeid med bedrifter og næringsaktører eller med regionen som sådan.
Kunnskapsmiljøene kommer på den måten tettere på både myndigheter og næringsliv, noe som
medfører lettere tilgang til kunnskapsdeling og samarbeid mellom partene. Universiteter og
høgskoler utvikler gjennom slikt samarbeid nye utdanninger og forskningsbasert kompetanse som
regionens næringsliv har behov for. Næringsliv og offentlig sektor får på den måten stadig tilførsel av
arbeidskraft med kompetanse tilpasset egne behov. I sum styrker dette regionens mulighet for å ta
ut verdiskaping basert på regionens fortrinn.
Næringsaktørenes engasjement og mot er avgjørende for at Trippel Helix samarbeidet skal fungere
på en hensiktsmessig måte. NA Fosen vil ha ansvar for å involvere næringslivet gjennom relevante
prosjekter og tiltak.
3.2.2 Suksessfaktorer
Internasjonalt og i Norge finnes det en rekke erfaringer når det gjelder å organisere utviklingsarbeid i
nettverk, klynger og ulike former for regionalt samarbeid. Erfaringene viser at følgende fire forhold er
avgjørende for om en lykkes med regionalt samarbeid:
1. En overordnet plan som beskriver regionens ambisjoner, mål, strategier og tiltak
2. Evne til samarbeid og utnytting av komplementære kompetanser og ressurser
3. Et kompetent regionalt lederskap som kan omsette strategier til praktisk handling
4. Økonomiske ressurser til å gjennomføre de konkrete tiltakene
Det første punktet handler om at aktørene er enig om situasjonen; hva er fortrinnene og hvor er
utfordringene, og at en på dette grunnlaget er enige om viktige valg mht felles ambisjoner, mål,
strategier og tiltak. Dette må nedfelles i et plan- eller strategidokument som har den nødvendige
legitimitet og forankring. I motsatt fall vil en stadig kunne oppleve interne diskusjoner om både mål
og strategier som kan påvirke gjennomføringskraften negativt. På Fosen er SNP Fosen 2016 – 2020
andre generasjon felles utviklingsplan. Dette har regionen dermed på plass.
Det andre punktet handler om å bygge gode relasjoner, slik at de ulike aktørene jobber tett sammen
og over tid. I slike prosesser utvikles tillit og relasjoner som gjør at felles kompetanse og kunnskap
utnyttes på en ny og mer effektiv måte. Resultatet er gjerne mer åpen innovasjon, sterkere
verdiskaping, større engasjement og et positivt omdømme som kan gi regionen en sterkere
utviklingskraft. NA Fosen ble etablert i 2013 og har siden da utviklet samarbeidet, først og fremst i
forbindelse med gjennomføringen av ByR Fase 1. NA Fosen har utviklet en felles møteplass for
utviklingsaktørene, det er utviklet en modell for gjennomføring av konkrete samarbeidstiltak, samt at
relasjoner og tillit mellom aktørene er på plass.
Det tredje punktet handler om organiseringa av utviklingsarbeidet. Samarbeid er utfordrende. Det er
gi og ta. Det er ulike syn og synspunkter. Det er ulike interesser ikke minst i forhold til geografi og
lokaliseringsspørsmål. Samtidig er det en rekke ulike typer aktører som skal samarbeide; politikere,
rådmenn, markante ledere fra næringslivet, samt konsulenter og kunnskapsleverandører. Skal en
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lykkes i dette samarbeidet er en derfor avhengig av et godt lederskap, et management som kan
håndtere de mange utfordringene på en god måte – og sørge for at ambisjoner og strategier
omsettes til praktisk handling og resultater. På Fosen er det regionale samarbeidet organisert i to
strukturer; Fosen regionråd der det kommunale og regionale lederskapet samles, og i NA Fosen der
utviklingsaktørene er samlet. Framover vil det være behov for å ta en helhetlig gjennomgang av
denne organiseringen – og etablere en bærekraftig og framtidsrettet organisering.
Det fjerde og siste punktet handler om ressurser og økonomi. Eierne av regionen, dvs kommunene,
må se på gjennomføring av felles tiltak som en investering i regionens framtid. Regionalt
utviklingsarbeid handler om langsiktighet, tålmodighet, mot og vilje. Gjennomføring av felles tiltak vil
gi ringvirkninger langt utover de konkrete resultatene av det enkelte tiltak (jf. figur 2); bla styrker de
samhørighet og samarbeid internt, de bidrar til å involvere eksterne aktører og de profilerer regionen
som offensiv og samstemt. Alternativet til slik samhandling vil være en fraksjonert og utydelig Fosenregion, der samarbeid og fellesprosjekter blir ad-hoc preget og tilfeldig. Fremover er det behov for å
ta en helhetlig gjennomgang av finansieringen av felles, regionale næringsrettede tiltak, og etablere
en bærekraftig og framtidsrettet finansieringsløsning.

Figur 2. En felles regional medfinansiering av SNP Fosen har så langt gitt en rekke positive ringvirkninger, både
ihht økonomi og utviklingskraft.

3.3

Regionens styrker og svakheter

Fosen regionens situasjon når det gjelder befolkning og demografi, sysselsetting, arbeidsmarked og
pendling, næringsstruktur, infrastruktur og samferdsel, og arealbruk er beskrevet i SNP Del 2
statistikk og fakta. Situasjonen oppsummeres kort gjennom følgende SWOT-analyse for Fosen (se
under). SWOT-analysen bygger på statistikk- og faktagrunnlaget, innspill fra strategiseminaret i Åfjord
i januar 2016, samt aktørene i NA Fosen sine bidrag basert på erfaringer og praktisk virke i regionen.
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Styrker (i dag)

Svakheter (i dag)

























Lang erfaring fra regionalt samarbeid
Næringsalliansen på Fosen er etablert
Kompetente utviklingsaktører i regionen
Kampflybase Ørland er vedtatt og igangsatt
Fosen vind er vedtatt og igangsatt
Nærhet til kunnskapsmiljøene i Trondheim
Havbruksnæring er etablert i regionen og er i
sterk vekst
Er ikke en olje- og gassavhengig region
Regionen har industrielle kompetansemiljøer
Stabil arbeidskraft som er robust og kompetent




Mange små bedrifter
Lavt utdanningsnivå
Lav befolkningsvekst
Lav sysselsettingsvekst
Lite erfaring med bruk av FoU
Lite samarbeid om utviklingsprosjekter
NA Fosen ikke godt nok forankret i kommunene
Mangler bærekraftig organisering av NA Fosen
«Vi» på Fosen – forståelsen er lite utviklet
Polarisering mellom nord og sør
Trondheimsfjorden er en ulempe (reisetid +
reisekostnad)
Tradisjonell og sårbar industri
Svak egenkapitaltilgang, lav inntjening

Muligheter (framover)

Trusler (framover)
















3.4

Står foran store offentlige investeringer
Ringvirkninger fra kampflybaseetablering
Ringvirkninger fra vindkraftutbygging
Ringvirkninger fra havbruk
Ringvirkninger fra NA Fosen samarbeidet
Videreutvikle et godt regionalt lederskap
Kommunereformen
Utvikle samarbeidet mellom
utdanningsinstitusjonene og regionens næringsliv

NA Fosen samarbeidet kan kollapse
Ikke sterk nok forankring av strategier og vegvalg
Balansering av arbeidet i hele regionen
Kommunereformen
Tilliten mellom kommuner og aktører svekkes

Overordnet målsetning og valg av strategiske satsingsområder

Næringsalliansen har følgende overordnede målsetting for utviklingsarbeidet i perioden 2016 - 2020:
Styrke konkurransekraften til næringslivet på Fosen gjennom endring, innovasjon og utvikling i
eksisterende næringsliv
Dette skal skje gjennom å legge til rette for økt kompetanse, økt samarbeid med undervisnings- og
FoU-aktører, styrket produkt- og teknologiutvikling, styrket finansiering og tilgang til større nettverk.
Dette skal bidra til mer robuste arbeidsplasser, flere kompetanse-arbeidsplasser og en rekke andre
positive synergier.
Fosen regionen står foran store offentlige investeringer innenfor områdene forsvar og energi.
Samtidig er regionens kystlinje allerede et attraktivt område for de marine næringene, og mange
pågående utviklingsprosesser er knyttet til land- og havbasert oppdrett. Dersom det etablerte
næringslivet i regionen skal greie å ta ut potensialer fra disse utviklingsprosessene må dette skje
gjennom tilpasning og endringsvilje, gjennom innovasjon og utvikling.
Valg av strategier innebærer å gjøre prioriteringer og spisse innsatsområdene. SNP for Fosen 2016 –
2020 tar utgangspunkt i de tre mest framtredende mulighetsområdene og fortrinn Fosen har:
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Figur 3.

Valg av strategiske satsingsområder

Hvert mulighetsområde beskrives nærmere under. Strategier og aktiviteter knyttes direkte til hvert
område, for å gjøre aktivitetene så relevante som mulig for deltakerne (se Trippel Helix).
3.4.1 Mulighetsområde Forsvar
Stortinget vedtok 14. juni 2012 at Norges fremtidige kampflybase legges til ØHF på Fosen. Det er
stipulert militære investeringer på ca 8 milliarder kroner, og som hjemmebase for Norges flåte av F35
kampfly blir Ørland tyngdepunktet i Luftforsvaret. De første flyene lander i 2017.
ØHF blir en av landets største og viktigste militære installasjoner med rundt 1500 ansatte og en unik
konsentrasjon av luftoperativ og teknisk kompetanse. Flystasjonen er jevnlig vertskap for øvinger
med deltakelse fra en rekke nasjoner, og de største taktiske luftøvingene i NATO foregår på Ørland.
Baseforsvartaktisk skole er også etablert på Ørland. Flystasjonen har pt. i underkant av 100.000
gjestedøgn pr år, og antallet vil øke. Store norske leverandører til Forsvaret og forsvarsindustrien,
f.eks. AIM Norway, Kongsberg Defence & Aerospace og NAMMO Raufoss utreder fysisk
tilstedeværelse på Ørlandet.
Det vil bli stort behov for mange typer leveranser til den økte aktiviteten ved ØHF. Forsvarets nye
forsvarsindustrielle strategi1 peker på behov for økt strategisk samarbeid mellom militær og sivil
sektor, forankret i nasjonale sikkerhetsbehov, herunder krav til beredskap og forsyningssikkerhet.
Dette gir sivilt næringsliv store muligheter for innovasjon, forretningsutvikling og vekst.
Få midtnorske virksomheter har oppnådd rammeavtaler med Forsvaret/forsvarsindustrien, og kun
0,56% av verdien av internasjonale industrielle samarbeidsavtaler (gjenkjøp) har havnet i MidtNorge. Pr. i dag er forpliktelser til en verdi av ca 10 milliarder ikke kontraktfestet, og representerer et
stort mulighetsrom.
For å utnytte potensialene som oppstår gjennom forsvarsutbyggingen er det allerede to regionale
prosesser i gang:
1. Forsvarskoordinatorfunksjon: Funksjonen skal bidra til å koordinere aktiviteter i sjiktet
mellom flystasjonen og det sivile samfunnet (handel, tjenesteyting, skole, bosetting mm) på
Fosen.
2. Base Ørland Industrial Cluster: En midtnorsk industriklynge under utvikling, med utspring fra
Fosen. Klyngen vil utnytte den regionale tilknytningen og det markedsmessige og
forsvarspolitiske mulighetsrommet til å utvikle en sterk, profesjonell leverandørklynge som
bidrar til utvikling av teknologier og virksomheter rettet mot forsvarsmarkedet nasjonalt og
internasjonalt.

1

Meld. St. 9: Nasjonal forsvarsindustriell strategi
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Strategiene i SNP Fosen er valgt for å støtte opp under- og bygge videre på disse pågående
prosessene.

Strategier for mulighetsområde Forsvar
1. Øke næringslivets kunnskap om Ørland hovedflystasjon som kunde, om Forsvarets
innkjøpsregime og om kvalitetskrav til leveranser
2. Bidra til profesjonalisering av bedriftenes møte med en krevende kunde (det personlige møtet,
pitchen, websiden, brosjyren, forretningskulturen, etc)
3. Benytte Base Ørland Industrial Cluster sitt klyngeapparat i forbindelse med innovasjons- eller
utviklingsprosjekter relatert til forsvarssektoren
4. I samarbeid med Forsvarskoordinatorfunksjon, lære av andre forsvarskommuners strategier og
tiltak for utvikling i næringslivet (Åmot, Midt-Troms etc.)
3.4.2 Mulighetsområde Energi
23. februar 2016 ble det besluttet at en av fastlands Norges største investeringer, og Europas største
vindkraftprosjekt, blir bygd på Fosen. 11 milliarder kroner skal investeres i seks vindparker på til
sammen 1000 MW. Anleggsarbeidene starter i andre kvartal 2016 og alle parkene vil være ferdigstilt i
2020. I tillegg kommer investeringer i sentralnettet.
Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA står bak satsingen. Vindparkene bygges på Fosen
halvøya, Hitra og i Snillfjord i et område med noen av de beste forholdene for vindkraftproduksjon i
hele Europa. Med sine 1000 MW er prosjektets omfang større enn den samlede norske
vindkraftkapasiteten i dag. Når vindparkene står ferdige i 2020 vil de produsere 3,4 TWh fornybar
energi i året.
Utbyggingen inkluderer vindparkene Harbakfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden
av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for
Trondheimsfjorden (ca. 250 MW). De første vindmøllene vil bli levert og montert i 2018. Prosjektet
omfatter 278 vindturbiner, hver med en effekt på 3,6 MW (Vestas V117- 3.45 MW og V112-3.45 MW,
begge oppgradert til 3,6 MW).
Som ledd i utbyggingen skal det bygges 160 kilometer vei, 30.000 m2 skal tilrettelegges til
logistikkformål, 209 turbiner skal tas i land på Monstad kai i Åfjord og skal fraktes videre med til
sammen 2000 spesialtransporter. På det meste vil 600 personer være involvert i utbyggingen, og i
driftsfasen vil det være i størrelsesorden 40 arbeidsplasser direkte tilknyttet vindkraftverkene. I
tillegg kommer indirekte sysselsetting.
Selve utbyggingen av vindparkene ivaretas av de store utbyggerne, men det er klare potensialer for
økt verdiskaping hos regionalt næringsliv i randsonen til utbyggingen. SNP for Fosen fokuserer på
disse.

Strategier for mulighetsområde Energi
1. Øke kunnskapen hos regionalt næringsliv om vindkraftutbyggingen
2. Avdekke potensial for- og legge til rette for utvikling av leveranser fra regionalt næringsliv
3. I samarbeid med regionale energiselskap, kartlegge og eventuelt følge opp nye industrielle
muligheter knyttet til vindkraftutbyggingen
3.4.3 Mulighetsområde Marin
Verdens befolkning vokser hurtig. Det er et økende behov for produksjon av mat. Ulike analyser og
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rapporter peker på at denne veksten må komme fra økt produksjon av marine arter. Fosen er
sammen med den øvrige kystsonen i Trøndelag et geografisk område som er et av verdens viktigste
områder for villaks og har lange tradisjoner innenfor fiskeri.
Trøndelagsregionen er et tyngdepunkt for moderne lakseproduksjon, og trøndersk sjømatnæring
representerer et stort volum for eksport. Havbruksnæringen i Sør-Trøndelag omsatte for 16 mrd. kr i
2013 og sysselsatte 2 800 personer. I 2014 økte antall ansatte med 13 % til 3 100. Selskapene leverte
et driftsresultat på 3,7 mrd. kr i 2013 og hadde 6,5 mrd. kr i samlet verdiskaping.
Troen på innovasjonskraft og evne til utvikling av marin næring i Trøndelag er stor, og deltakerne i
strategiprosessen trekker fram følgende faktorer som avgjørende:
 Geografi, topografi, strøm og temperatur gjør at forholdene ligger til rette for stor
produksjon av høykvalitets sjømat i regionen. Faglig dokumentasjon og praktisk erfaring
gjennom flere tiår understreker at Trøndelagskysten er særdeles velegnet for oppdrett og
produksjon av laks og ørret.
 Trøndelag kan by på et bredt spekter av ville arter fra sjøen, er en av landets viktigste
regioner for produksjon av atlantisk laks, og den viktigste regionen for dyrking av blåskjell.
 Trøndelag har en differensiert næringsstruktur innenfor både fiskeri og havbruk. Selskapene
har stor vilje til å samarbeide om utviklingsprosjekter, og satser på utvikling av nye
driftsformer, teknologiske løsninger og produkter.
 Trøndelag har et sterkt forsknings- og utviklingsmiljø, med NTNU og SINTEF i spissen, som er
viktig for både utvikling av næringen og utdanning av folk som er og har vært viktige for
utviklingen av marin sektor i Trøndelag. Forbedring og effektivisering av driftsformer, ny
teknologi, støtte i utvikling av nye næringsgrener og satsing på nye arter er eksempler som
ofte trekkes frem.
 En stor havbruksklynge, Aquatech Cluster, er under utvikling i Midt-Norge, basert på
bedriftsklyngene akvARENA og Smart Water Cluster og havbruksnettverket Blue Industry.
Aquatech Cluster har en rekke Fosen-virksomheter på laget. Klyngens medlemmer er fra alle
deler av verdikjedene knyttet til land- og havbasert oppdrett. Klyngen fokuserer på økt
verdiskaping i leverandørindustrien, særlig gjennom tilrettelegging for teknologiutvikling og
verdikjedeleveranser.
 Regionen har et forvaltningsapparat med tradisjon for samarbeid mellom offentlige og
private aktører, som har resultert i en rekke prosjekter og samarbeidsarenaer
Med dette som utgangspunkt velges to tilnærmingsmåter for styrking av den marine verdiskapingen:
1. Styrking av den økonomiske bærekraften hos allerede etablerte aktører som har lykkes og
som har strategier for videre utvikling
2. Etablere nye aktiviteter basert på utnyttelsen av våre fortrinn
Strategier for mulighetsområde Marin
1. Arbeide for gode og forutsigbare rammebetingelser for havbruksnæringen på Fosen
2. Økt kunnskap i næringslivet på Fosen om hva havbruksnæringen har behov for og hvem som kan
levere
3. Nye ressurser i havet – kartlegging, vurdering og eventuelt oppfølging av muligheter på Fosen
4. Samarbeide tett med midtnorske klynger innen havbruk for å dra synergieffekter til Fosen

3.5

Organisering av arbeidet

Organiseringen av arbeidet videreføres etter samme modell som NA Fosen har lagt til grunn ifm
Byregionprogrammet for Fosen fase 1. Dette innebærer at det for hvert mulighetsområde etableres
et kjerneteam med deltakere fra NA Fosen, som får ansvar for å gjennomføre konkrete aktiviteter og
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tiltak knyttet til mulighetsområdene. For hvert mulighetsområde vil det være behov for en
prosjektleder med et overordnet ansvar.
PROSJEKTLEDELSE
Endring, innovasjon og utvikling i eksisterende næringsliv
Mulighetsområde

Mulighetsområde

Mulighetsområde

FORSVAR

ENERGI

MARIN

TEAM
Forsvar

TEAM
Energi

TEAM
Marin

KONKRETE TILTAK

KONKRETE TILTAK

KONKRETE TILTAK

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Figur 4. Organisering av det operative arbeidet

Samtidig vil det være behov for å få på plass en dedikert, overordnet prosjektledelse med et helhetlig
ansvar for gjennomføringen av SNP for Fosen. Fra Byregionprogrammet for Fosen (ByR Fase 1) har vi
gode erfaringer med å koordinere utviklingsarbeidet i et prosjektlederteam. Prosjektledelsen kan
derfor være et sammensatt team som innehar komplementær kompetanse. I praksis kan dette gjøres
ved at prosjektledere og prosjektteam frikjøpes for dedikert arbeid med prosjekter og
prosjektledelse.

3.6

Ressurser og kompetansegrunnlag

Gjennomføringen av handlingsplanen krever økonomiske ressurser og tilgang til riktig kompetanse.
En videreføring av organiseringen fra ByR Fase 1 innebærer at medlemmene av NA Fosen utgjør den
nødvendige kjernekompetanse, samtidig som det for hvert enkelt prosjekt eller tiltak kan bli behov
for spesialkompetanser. Spesialkompetanser kan hentes inn i hvert enkelt tilfelle fra
kunnskapsnettverkene til NA Fosen.
Skal arbeidet i NA videreutvikles, med utgangspunkt i status for samarbeidet i dag, må ansvar og
roller gjøres mer forpliktende. Siden etableringen av NA Fosen i 2013 har utviklingsaktørene i
alliansen bidratt med både entusiasme og stor grad av egeninnsats. Fordelingen av engasjement og
innsats har ikke vært likt fordelt mellom aktørene, og det har kanskje ikke vært så viktig i denne
fasen. Men skal samarbeidet løftes til et nytt nivå, kan det ikke lenger fundamenteres på entusiasme
og egeninnsats. Det må derfor utarbeides avtaler mellom Fosen Regionråd og Næringsalliansen når
det gjelder kostnadsdekning, arbeidsinnsats og forventede resultater.
Ved videreføring gjennom en løsere og mer uforpliktende organisering, vil det være høy risiko for at
samarbeidet i NA forvitrer og etter hvert dør ut.
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Det økonomiske ressursgrunnlaget baserer seg først og fremst på midlene i det regionale
næringsfondet på Fosen. Her går kommunene sammen med Sør-Trøndelag Fylkeskommune inn med
årlige beløp som tilsammen bidrar med fondsmidler i størrelsesorden 2 mill. NOK. For perioden 2016
til medio 2018 vil regionen tilføres utviklingsmidler fra Byregionprogrammet gjennom årlige
bevilgninger med 670.000 NOK. I tillegg finnes det i dag ubenyttede midler i det regionale
næringsfondet, som vil være tilgjengelig for bruk i gjennomføringen av handlingsplanen. Midlene
som det regionale fondet bidrar med må sees på som regionens såkornmidler, som kan utløse
tilsvarende eksterne virkemidler. Om en tar med egeninnsats fra næringsliv, kommuner og
utviklingsaktører for øvrig, vil såkornmidlene bidra med aktivitet tilsvarende en faktor på 3.

Figur 5. Finansieringen fra det regionale fondet skal økes gjennom aktiv utløsing av eksterne virkemidler, samt være
utløsende for betydelig egeninnsats blant utviklingsaktørene. Ulike typer resultater og effekter skapes hele veien.
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4

SNP FOSEN 2016 – 2020: HANDLINGSPLAN

Tiltakene i handlingsplanen er utarbeidet på basis av kunnskap og erfaringer beskrevet i del 2 og 3.
PRIORITERT
MULIGHETSOMRÅDE
MARIN

STRATEGI

TILTAK

1. Arbeide for gode og
forutsigbare
rammebetingelser for
havbruksnæringen på
Fosen

a. Arrangere myndighetsmøter og møter med
virkemiddelapparat
b. Felles innspill fra regionen til relevante
myndigheter
c. Arbeide for utvikling av felles kystsoneplan
for Fosen
a. Arrangere B-B møter
b. Tilrettelegge for mobilisering av
bedriftsprosjekter, FoU- eller fellesprosjekter

1. Økt kunnskap i
næringslivet på Fosen om
havbruksnæringens behov
og hvem som kan levere
2. Avdekke nye ressurser i
havet

FORSVAR

4. Samarbeid med
midtnorske klynger innen
havbruk for å dra
synergieffekter til Fosen
1. Øke kunnskapen hos
regionalt næringsliv om
ØHF som kunde, om
Forsvarets innkjøpsregime
og kvalitetskrav til
leveranser
2. Profesjonalisering av
leverandørbedriftens
møte med krevende
kunder
3. Utvikling av regionale
leveranser mot ØHF
4. Lære av andre
forsvarskommuners
strategier og tiltak (Åmot,
Midt-Troms etc.)

ENERGI

1. Øke kunnskapen hos
regionalt næringsliv om
vindkraft-utbyggingen, og
om potensial for
leveranser

a. Kartlegging og vurdering av muligheter på
Fosen
b. Tilrettelegge for konkretisering av nærings/markedsrettede prosjekter
a. Tilrettelegge for at havbruksklyngene legger
arrangementer til Fosen
b. Kunnskapsutveksling (erfaringer, FoU mm)
c. Samarbeide om studentbesøk/-prosjekter
a. Seminarer/workshops om formelle krav,
anbudsprosesser, innkjøpsordninger etc
b. Utnytte forsvarskoordinatorfunksjonen som
et kontaktledd mellom ØHFs behov og
leveranser fra regionalt næringsliv
c. Samarbeide med BASE ØRLAND klyngen for å
utnytte klyngens kompetanse og nettverk
a. Seminarer/workshops: Økt kundefokus – hva
innebærer dette? Bevisstgjøring og trening.
b. Markedsføring gjennom web og
sosiale medier – seminar, bevisstgjøring og
profesjonalisering
Tilrettelegge for prosjekt- og produktutvikling
hos bedrifter, sammen med ØHF
Invitere og besøke andre relevante regioner og
forsvarskommuner til Fosen for seminar og
workshop om felles utfordringer og interesser,
som utgangspunkt for et samarbeid opp mot FLO
og Forsvarsdepartement
Seminarer/workshops om markedet, formelle
krav, anbudsprosesser, innkjøpsordninger etc
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2. Avdekke potensial for- og
legge til rette for utvikling
av leveranser fra regionalt
næringsliv
3. I samarbeid med regionale
energiselskap, se på nye
industrielle muligheter
knyttet til
vindkraftutbyggingen

PÅ TVERS

1. Øke antall skatteFUNN
søknader i næringslivet
2. Øke NAs synlighet

3. Øke antall VRI
kompetansemeglingsprosj
ekt

Arrangere idédugnader og workshops basert på
interesse/behov, ref. aktiviteter under strategi 1

Utrede/avdekke potensialet for hydrogensatsing
på Fosen
a. Gjennomføre mulighetsanalyse for
produksjon og bruk av hydrogen på Fosen
b. Bidra til NFR søknad om å etablere
testvindmølle på Valsneset som forskningsinfrastruktur
Gjennomføre ett mobiliseringsløp for SkatteFUNN
pr år i perioden, hvor ansvar for gjennomføring
ligger hos den enkelte aktør i NA
a. Profilering gjennom Fosenportalen
a. Deltakelse på prioriterte regionale og
nasjonale arenaer
Gjennomføre ett mobiliseringsløp pr år i
perioden, hvor ansvar for gjennomføring legges
hos den enkelte aktør i NA
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5 Viktige dokumenter for SNP Fosen 2016 til 2020:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Samarbeidsavtale av 24. april 2013 – Næringsalliansen i Fosen
Regional selvangivelse 2013

Regionalt næringssamarbeid på Fosen – STRATEGIDOKUMENT 2013
ByR fase 1 – søknad om deltakelse og prosjektplan
ByR fase 2 – søknad om deltakelse og prosjektplan
Samferdselsstrategi for Fosen 2016 - 2030
Regional Vekstkraft på Fosen - Evaluering av regionale strategier, Trøndelag
Forskning og Utvikling (TFoU), oktober 2014
8) NOTAT - Strategier for Fosen, SINTEF, 03.03.2015
9) Analyse/vurdering av Smart Spesialisering som metode i det regionale
utviklingsarbeidet. Her er det flere referanser, men to av de viktigste er: Guide on
Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (European Commision,
RIS3 Guide 2012), og Ida Kallmyr Lerheim «Et smartere Trøndelag?»
Trøndelagregionens forutsetning for deltakelse i Smart Spesialisering Masteroppgave
i Europastudier Trondheim, våren 2014
10) Regionalt Handlingsprogram for innovasjon og verdiskaping (Sør-Trøndelag)
11) FoU-strategi for Trøndelag 2012-2015
12) Trøndelag i tall. Statistikk som grunnlag for regional planstrategi (Sør- og NordTrøndelag Fylkeskommuner, januar 2015)

25

FORSVARSKOORDINATOR
Årsrapport 01.01.2019-31.12.2019

Et F-35 ankommer Ørland Hovedflystasjon
i mai 2018. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret
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Bakgrunn
Denne rapporten er utarbeidet på
grunnlag av oppdrag gitt i avtaletekst
mellom Fosen Innovasjon og Ørland
kommune av 14. april 2016.

skal funksjonen ivareta og forsterke
arbeidet med å integrere nytt
personell og deres medflyttere.

Rollen Forsvarskoordinator ble
opprettet 1. april 2016, og Fosen
Innovasjon AS (FI) ble gitt i oppdrag
å levere tjenesten. Oppdragsgivere
var Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Ørland kommune, Bjugn kommune,
Fosen regionråd og Næringsalliansen
i Fosen. Fylkeskommunene Nord- og
Sør-Trøndelag ble til Trøndelag
fylkekommune (TRFK) 1. januar
2018, og rollen er videreført gjennom
finansiering i den nye fylkeskommunen.
Den fylkeskommunale støtten er gitt ut
2020.

Følgende arbeidsområder inngår i
arbeidet som Forsvarskoordinator, og
er gjenstand for rapportering i henhold
til avtale:
• Politisk arbeid
• Nettverksbygging og fasilitering
av aktiviteter mellom Forsvaret og
samfunnet rundt
• Arbeid mot næringsliv
Arbeidsområdene har aktiviteter
og deloppgaver som beskrives i
årsrapporten.

Forsvarskoordinator-rollen
Forsvarskoordinators rolle omfatter
å tilrettelegge for, styrke og utnytte
Forsvarets virksomhet til det beste
for utviklingen i lokalsamfunnet og i
regionen. Funksjonen skal bidra til
et tettere militært- sivilt forretnings
samarbeid og annet samarbeid,
samtidig som den også skal styrke
dialogen mot et bredt nettverk
regionalt og nasjonalt, med mål om
å flagge inn flere virksomheter og
skape større aktivitet i Trøndelag
og rundt Ørland flystasjon. Videre

Arbeidsoppgaver

Gjennomføring
Forsvarskoordinator-rollens ansikt
utad er Erling Eriksen, seniorrådgiver i
FI. Gjennomføringen av oppdraget er i
praksis fordelt på flere personer, for å
oppnå fordelene av et større nettverk,
bredere kompetanse og mer kapasitet
tilgjengelig for arbeidet. I tillegg til
Eriksen har følgende personer bidratt i
særlig grad:
• Tom Guttormsen, seniorrådgiver i
FI og leder av Mid-Norway Defence
and Security Cluster (MIDSEC)
• Bjørn Damhaug, daglig leder i FI
• Marius Tvinnereim,
kommunikasjonsansvarlig i FI
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Politisk arbeid
Ny langtidsplan for Forsvaret
Forsvarskoordinator har arbeidet med
innspill til Forsvarets langtidsplan (LTP)
på vegne av interessene til kommunene
Ørland og Bjugn.
Våren 2020 vil Regjeringen legge
fram forslag til ny langtidsplan for
forsvarssektoren. Den nye planen
kommer som følge av at Forsvaret ser
endringer i trusselbildet blant annet
knyttet til hybride trusler, teknologisk
utvikling og digital sårbarhet, utviklingen
i nordområdene og hos våre allierte.

Forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære
råd den 8. oktober 2019, og rådet
er naturlig nok et sentralt innspill til
den politiske behandlingen. Hans
anbefaling er en kraftig styrking av
Forsvarets operative kapasitet og
videre utvikling av totalforsvaret.
Det er utarbeidet et felles innspill
gjennom FFT fra TRFK og kommunene
Trondheim, Stjørdal og Ørland/Bjugn.

Illustrasjon: Regjeringen/Forsvaret
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Foto: Marius Brustad / Forsvaret

Erling Eriksen og Tom Guttormsen har
begge vært involvert i dette arbeidet.
Dette ble en krevende prosess, spesielt
med tanke på korte tidsfrister og ikke
minst den politiske situasjon i nye
Ørland kommune.

målsetting å samle alle kapasiteter
innen luftvern og baseforsvar på
ett sted, på Ørland flystasjon. Dette
var også godt forankret i begge
Trøndelagsfylkene og kommunene i
Midt-Norge.

Prosessen var også krevende fordi
det viste seg utfordrende å komme
fram til et felles, omforent innspill.
Utfordringen har blant annet knyttet
seg til en intern diskusjon ved
Luftforsvarets skolesenter og hvilken
betydning dette har for miljøene på
Ørland og Værnes. For å forstå denne
situasjonen trengs et tilbakeblikk
på hva som har vært intensjonene
politisk, og skiftende anbefalinger
fagmilitært.

Ved neste korsvei i langtidsplan
prosessen (2016) var det politiske
fokuset på Ørland i mindre grad
påkoblet, noe som førte til at
Baseforsvarstaktisk skole og
Luftforsvarets sanitetsskole ble
foreslått flyttet til Værnes.

Da vedtaket om kampflybasen ble
tatt i 2012 var det en helt klart uttalt

Værnes-regionen gjorde et godt
politisk arbeid som i realiteten betyr en
flytting av et 30-talls årsverk fra Ørland
til Værnes. Dette skapte utfordringer i
å være omforent i et felles innspill fra
Trøndelag denne gang.
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Veien videre
Det som skjedde da Luftforsvarets
Skolesenter ble vedtatt flyttet fra
Kjevik til Værnes underbygger
viktigheten av å være påkoblet i de
politiske prosessene som omhandler
Forsvarets utvikling i kommende
langtidsplaner.
FI vurderer det som avgjørende at det
opprettholdes en Forsvarskoordinator
i vår region med fokus på utviklingen
ved Ørland flystasjon.
FI, ved Erling Eriksen, Tom Guttormsen,
Bjørn Damhaug og Geir Olav Kjøsnes,
har nødvendig kompetanse til å
bringe fram alle relevante argument i
prosessen videre fram til Stortingets
behandling av LTP sommeren 2020
og årene som kommer gjennom neste
LTP. Vel så viktig blir det å være til
stede og synliggjøre viktigheten av
å rekruttere nødvendig kompetanse
også blir en del av bildet på
fremtidens kampflybase.
Arbeidsplasser for potensielle
medflyttere står i fokus. Gjennom
klyngeledelse av MIDSEC har FI et
fortrinn i grensesnittet Forsvar og
næringsliv. Nærhet og beredskap er
nøkkelord i den forbindelse.
Gjennom rollen Forsvarskoordinator
deltar vi på alle relevante seminarer,
utstillinger, og gjennomfører møter
med relevante aktører der det er
formålstjenlig. Dette er en pågående
prosess med formål om å få en best
mulig løsning både for Forsvaret og det
sivile samfunn.
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Potensialet i å få mest mulig synergi
mellom Forsvar og lokal og regional
næringsutvikling vil være til stede
også i årene fremover.

Forsvarsforum Trøndelag
Forsvarskoordinator deltar i Forsvarsforum Trøndelag for å ivareta interessene
til kommunene Ørland og Bjugn.
Forsvarsforum Trøndelag (FFT)
består av politisk ledelse i TRFK og
ordførere i de tre forsvarskommunene
Trondheim, Stjørdal og Ørland. Denne
politiske arenaen har 3-4 møter per år,
og arbeider for å ivareta Trøndelags
interesser knyttet til Forsvarets
aktivitet i Midt-Norge. Målet er en sterk
region hvor næringslivet og Forsvaret
henter ut store positive synergier og
drar nytte av hverandre.
Dette skal skje gjennom:
• Felles opptreden og påvirkningsarbeid i viktige forsvarsrelaterte
saker, herunder felles uttalelser og
høringssvar.
• Et aktivt regionalt utviklingsarbeid relatert til Forsvarets
aktivitet i regionen.
Forsvarskonferansen Trøndelag 2019
er også planlagt og gjennomført
av FFT. Det er en ambisjon om å
gjennomføre dette arrangementet årlig.
Årets siste møte i FFT gjennomføres
på Ørland 5. desember.

Samfunnsrettet
arbeid
Forsvarskoordinator-funksjonen
skal bidra til et tettere militært-sivilt
samarbeid, samtidig som dialogen
mot et bredt regionalt og nasjonalt
nettverk skal styrkes. I 2019 har
Forsvarskoordinator særlig arbeidet
for etablering av flyfag-linje ved Fosen
videregående skole (Fosen vgs.), med
Jobb for 2-prosjektet, og har
bidratt til gjennomføring av
veteranarrangementer.

Flyfaglinje på Fosen
videregående skole
Forsvarskoordinator har lagt ned mye
arbeid i å få etablert en flyfaglinje på
Fosen vgs. Forsvarskoordinator og FI
har også gitt TRFK innspill til høringsrunden om ny yrkesfaglig struktur ved
de videregående skolene på Fosen.
I tillegg har Forsvarskoordinator hatt
tett dialog mot Luftforsvaret sentralt
og lokalt.
Det er tidligere gjort ulike utrednings
arbeid for å se på grunnlaget
og mulighetene for å etablere et
programfagtilbud i flyfag ved Fosen
vgs. Etter en mulighetsstudie fra 2013
konkluderte Forsvaret med at det ble
produsert nok flyteknikere ved de fire
landslinjene. Da ble det også pekt på
at det politisk var vanskelig å opprette
et tilbud i Trøndelag,

fordi en av de øvrige fire lokalitetene
måtte nedlegges.
TRFK henvendte seg på nytt til
Luftforsvarsstaben (LST) høsten
2018, der de ba om et samarbeid for
å opprette en flyfaglinje i Trøndelag.
Dette ble gjort med bakgrunn i et
tydelig signal fra 132 luftving på Ørland
flystasjon. Fosen Innovasjon utarbeidet
en forenklet forstudie som saksgrunnlag for TRFK sommeren
2018. I rapporteringsperioden har
Forsvarskoordinator jobbet opp mot
ulike nivå i Luftforsvaret for å få et
nødvendig signal som TRFK som
skoleeier kan jobbe videre med.
I brev av 23. september 2019 kom
bekreftelsen på at Luftforsvaret nå
har endret syn fra 2013. Her bekreftes
utfordringen med å rekruttere
flytekniker-lærlinger i det antall og
med den kvalitet som Luftforsvaret
krever. Luftforsvarsstaben ser således
positivt på etablering av en flyteknisk
utdanning i Trøndelag, og vil vurdere
konkrete bidrag til det videre arbeid
ved behov. Slik støtte kan være knyttet
til utredning, materiellbehov eller
kompetanseoverføring gjennom
videre dialog.
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Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret

Forsvarskoordinator har vært pådriver
overfor Forsvaret og Forsvarets
Materiellavdeling (FMA) i å berede
grunnen, slik at skoleeier kan ta en
beslutning.
FI mener det er et realistisk målbilde
med skolestart høsten 2021.
Forsvarskoordinator har utarbeidet
to innspill til høringsrunden om
ny yrkesfaglig struktur ved de
videregående skolene i Fosen.

•

•
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Den ene går på betydningen av
å opprettholde studietilbudene
elektro-fag og Teknologi- og
Industriell produksjon (TIP). Begge
disse linjene rekrutterer til flyfag.
Det andre er en hand-out til
politisk bruk som i kortversjon
redegjør for alle gode argument
for snarest å starte videre
utredning fra TRFK sin side.
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Forsvarskoordinator har i forbindelse
med skolesaken også deltatt på
Dialogkonferanse om Kompetanse og
framtidas skole i Namsos.
Det er nå opp til politisk nivå å utrede
en flyfaglinje i Midt-Norge. Dette er
delegert til Hovedutvalg for utdanning
i TRFK.
Det er viktig at Forsvarskoordinator i
2020 kan følge opp denne prosessen
og fortsette arbeidet for å realisere
flyfaglinjen med nødvendige
infrastrukturfasiliteter og flytekniske
objekter (for eksempel F-16 og
Seaking redningshelikopter) som
elevene kan arbeide på.

Jobb for 2-prosjektet
Forsvarskoordinator har lagt ned mye
arbeid i prosjektet i 2019, og det er
registrert en dobling av interessenter
fra 2018. 132 luftving ser på tiltaket
som meget positivt, da det bidrar til
bedre rekruttering og at ansatte velger
å etablere seg i nærhet til
arbeidsplassen.
Prosjektet «Jobb for 2» er gjennomført
for andre år på rad i rapporteringsperioden. FI har registrert en dobling
av interessenter i 2019. FI har selv
stått for markedsføring via egen
kommunikasjonsavdeling og -kanaler.
Dette har redusert kostnadene i
prosjektet og økt oppslutningen.
Fokus har vært å utnytte sosiale
medier i mye større grad enn tidligere.

Forsvarskoordinator har også
promotert tilbudet inn mot næringslivet,
gjennom orienteringer på Fosenmøtet,
Næringsforeningene i Ørland, Bjugn,
Roan og Åfjord.
Å rekruttere tilstrekkelig med
arbeidskraft og arbeidstakere
med rett kompetanse, er en stor
og voksende utfordring for norske
distriktskommuner. Dette gjelder både
for privat og offentlig sektor. Mangel
på arbeidskraft utgjør en alvorlig
flaskehals for utvikling av gode
tjenester, hindrer vekst på mange
steder og i mange næringer.
Dette er en av distriktenes
sentrale utfordringer fremover.

Foto: Privat

Med en kjæreste som allerede bor her
og er i full jobb, har jeg et stort ønske om
å kunne ta med meg datteren min, og flytte
hit slik at vi kan bli samboere etterhvert.
Jeg håper derfor at dette prosjektet kan være
med og bidra til at jeg får utvidet mitt nettverk
og forhåpentligvis at jeg ender opp med en jobb
jeg kan utvikle meg og trives i her på Fosen.
Jeg er glad jeg tok denne muligheten, å ser med
stor optimisme på fortsettelsen og til å se hvor dette
fører meg.
Anbefales på det sterkeste!

Anette Revdahl Johansen
Deltaker i Jobb for 2, 2019
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Første samling for deltakerne i prosjektet
Jobb for 2, oktober 2019. Foto: Erling Eriksen / FI

Jobb for 2-prosjektet er et tiltak som
skal gi medflyttere, pendlere og enkeltindivider som søker nye utfordringer et
faglig påfyll for å heve deres mulighet til
å konkurrere seg inn i et jobbmarked på
Fosen, samt å bevisstgjøre k andidater
om hvilke muligheter som finnes på
Fosen. Målsettingen er å få flere til å
velge vår region.
Tiltaket ble gjennomført med fire
samlinger der utvalgte deltakere
(14) gjennomførte bevisstgjøring
av egen kompetanse, personlig
merkevarebygging, personlig coaching,
markedsstrategi og intervjutrening.
Dette ble gjennomført av Manpower.
En av samlingene var satt av til
næringslivssaktører fra hele Fosen.
På årets kurs deltok følgende aktører:
• Kommunene
• Forsvaret
• Forsvarsbygg
• FLO
• Ørland Sparebank
• Rædergård Entreprenør
• UNICARE
• Rissa Kraft
• Nortec
• Dogi IKT
• Mowi Feed
• Clean Marine Switchboards
• Fosen Tools
• Punch Reklame
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I tillegg orienterte frivilligheten om
fritidstilbud og aktiviteter i Fosen.
Kurset ble realisert gjennom midler fra
Fosen Regionråd, og operasjonalisert
av FI ved Forsvarskoordinator. Ørland
Sparebank støttet arrangementet
gjennom å stille fasiliteter til disposisjon.

Fosen-møtet
Årets Fosen-møte i regi av Fosen
Regionråd var viet rekruttering og
kompetansebehov for næringslivet. Der
var det naturlig å fokusere på prosjektet
«Jobb for 2».

Veien videre
Halvparten av deltakerne på årets kurs
har partner som jobber i Forsvaret.
132 luftving ser på dette tiltaket som
meget positivt, da det bidrar til bedre
rekruttering og at ansatte velger å
etablere seg i nærhet til arbeidsplassen.
Siden Forsvaret skal øke antall ansatte
i årene fremover, blir tiltaket viktig også i
de kommende årene.
Derfor er det en klar ambisjon å
gjennomføre Jobb for 2-prosjektet
årlig, og det er søkt om midler gjennom
Fosen Regionråd til å gjennomføre
prosjektet også i 2020.

Engasjement
Veteranplan Fosen
Forsvarskoordinator har arbeidet med
planlegging og gjennomføring av det
årlige fagdag-arrangementet 8. mai.
Forsvarskoordinator deltar i
planlegging og gjennomføring av
arrangementet, som kjøres i regi av
Ørland kommune i samarbeid med
Fosen Helse IKS og Forsvaret.
Årets tema var “Veteranfamilien Mestring og ressurs”. Dette er et riktig
og viktig seminar for oppvekst og
helsesektoren.
Seminaret er etter hvert blitt
innarbeidet og utgjør en definert
aktivitet i veteranplanen for
Fosen-kommunene.

Forsvarets Veterantreff
Forsvarskoordinator har tatt initiativ til
å etablere Forsvarets Veterantreff for
alle veteraner på Fosen, på vegne av
Ørland kommune.
For å komme i gang er det knyttet
kontakt mellom Ørland kommune,
Forsvaret, Norges Veteranforbund for
Internasjonale Operasjoner (NVIO) og
8érn Pub. Målet er å få gjennomført to
samlinger før 8. mai 2020.

Foto: Erling Eriksen / FI

Veterantreffene skal følge Forsvarets
Veterantjeneste (FVT) sine
administrative bestemmelser for
gjennomføring. FVT finansierer
treffene, mens NVIO er teknisk
arrangør.
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Næringsrettet
arbeid
Forsvarskoordinator har arbeidet for
tilrettelegging av næringsaktivitet i
Ørland Næringspark, synliggjøring av
Ørland og Bjugn som etableringssted
for eksterne virksomheter, bidratt
med innspill og kompetanse om
forsvarssektoren til næringsliv lokalt og
regionalt, og bygget nettverk mot store
nasjonale virksomheter og relevante
næringsklynger med formål å øke
attraktiviteten til Ørland og Bjugn.
Tilknytningen til ressursene,
aktivitetene og nettverket til FI har
hatt stor betydning for å få tilgang
til de riktige møtene med de riktige
beslutningstakerne. Det har vært
spesielt viktig å tydeliggjøre overfor
de ulike politiske grupperinger om
viktigheten av at det tilrettelegges for
næringsaktivitet knyttet til forsvarsaktiviteter i Midt-Norge.

Lokalt arbeid
Ørland Næringspark:
Skape aktivitet og etableringer
Forsvarskoordinator har arbeidet ut fra
ambisjonen om økt næringsutvikling
lokalt, og særlig i tilknytning til Ørland
Næringspark, med utgangspunkt i den
økte aktiviteten ved flystasjonen.
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Det er arbeidet frem 10 signerte
intensjonsavtaler om videre
samarbeid mellom bedrifter og FI/
Forsvarskoordinator i forbindelse
med utvikling av næringsvirksomhet i
Ørland Næringspark.
Ørland kommune er en næringsvennlig kommune, og har øremerket
betydelige areal for å kunne utvikle
næringsliv i umiddelbar nærhet
til kampflybasen. Det ligger en
ambisjon om å kunne utnytte arealer
i rød støysone til både landbruk og
næringsformål.
FI ble i 2018 gitt i oppdrag av Fosen
Eiendom å utrede en skisse til et
første byggetrinn, basert på de
ulike kravspesifikasjoner eventuelle
leietakere/eiere har signalisert
gjennom intervju. Det ble raskt
konkludert med at lokalt næringsliv i
samarbeid med lokale sparebanker
kan realisere et verkstedbygg som
Forsvaret kan leie, dersom de vil
opprettholde bakkeutstyrskapasiteten
i egen organisasjon. Bakgrunnen for
dette alternativet er svært dårlige
fasiliteter innenfor gjerdet, og tydelige
signal om at det ikke vil bli bygget nye
fasiliteter for denne virksomheten fra
Forsvarets side.

Alternativet er å sette dette
vedlikeholdet ut til sivile aktører.
Det siste alternativet er i tråd med de
politiske signal som er gitt i St. meld.
151 S; “Kampkraft og bærekraft”, og
vil gi betydelige utviklingsmuligheter
for næringsliv utenfor gjerdet. Denne
ambisjonen ser ut til å videreføres
i neste langtidsplan. Men det er
fremdeles usikkert hva Luftforsvaret
lander på i denne prosessen, og dette
bremser prosessene noe. Når en
slik beslutning kommer, vil det være
lettere å etablere virksomheten lokalt
for å opprettholde lokal kompetanse,
og ikke minst tilfredsstille krav til
nærhet og beredskap.
FI har gjennom Forsvarskoordinatorrollen vært i dialog med mange
næringslivsaktører. Det har vært
naturlig å fokusere på bedrifter som
på en eller annen måte har knytninger
til fremtidige leveranser til å understøtte Lockheed Martin og F-35baserte leveranser, samt bedrifter
som kan levere vedlikehold knyttet til
bil og bakkeutstyr. I tillegg til verksted
kan arealet ved Ørland Næringspark
også ivareta lagring, forsynings
tjeneste, omlasting og skanning av
leveranser til Forsvaret, for å nevne
noen av de oppgavene andre aktører
kan tilby Forsvaret.
Det er gjennomført samlinger og
enkeltmøter med ulike bedrifter som
kan ha interesse av å etablere aktivitet
i samarbeid med Forsvarets aktivitet.
I disse møtene har Forsvarskoordinator
synliggjort hvilke tilbud som eksisterer

i regionen, både når det gjelder
næringsareal og tilbud for de som
eventuelt velger å etablere bedrifter
på Fosen.
10 bedrifter har så langt signert
intensjonsavtaler i forbindelse med
utvikling av næringsvirksomhet i Ørland
Næringspark. Lokal etablering er
aktuelt for flere av disse virksomhetene.
Enkelte har signalisert interesse for å
etablere sin aktivitet i et klyngemiljø,
mens andre kan tenke seg å investere
i ulike eierskapsordninger. Felles for de
fleste er at dette blir aktuelt først dersom
Forsvaret kommer med et tydelig signal
om at de er med på en løsning gjennom
offentlig og privat samarbeid.

Veien videre:
Sivilt vedlikeholdsverksted
utenfor «gjerdet»
Det er fremdeles usikkert hva
Luftforsvaret lander på, og når, i
denne prosessen. FI anser imidlertid
at det på sikt vil tvinge seg fram
en løsning. Ørland kommunes
øremerkede areal ligger fremdeles
klart for å dekke dette formålet.
Uavhengig av Forsvarets tempo i
omstillingen, vil FI jobbe aktivt videre
for å få realisert et slikt tilbud. Her
er det viktig å jobbe langsiktig, og
ha stayer-evne. Det må til syvende
og sist være en ønsket løsning fra
Forsvaret.
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Presentasjon av Ørland kommune i forbindelse med besøk fra
utviklingsselskapene i Surnadal og Sunndal. Foto: Ørland kommune

Regionalt arbeid
Kobling, synliggjøring, informering
og tidligfase prosjektarbeid
Forsvarskoordinator har arrangert
bedrift-til-bedrift-besøk, besøk ved
Ørland og Værnes flystasjoner, besøkt
næringsforeninger, vært vertskap for
delegasjoner og deltatt i forberedende
prosesser.
Forsvarskoordinator har i 2019:
• Tatt med bedrifter på besøk til
Flystasjonen for at de bedre skal
kunne forstå hva Forsvaret trenger
av produkter og tjenester.
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Tatt med bedrifter fra Ørland/
Fosen/MIDSEC til Værnes
Flystasjon med formål mulige
framtidige leveranser av produkter/
teknologi.
Vært vertskap for besøk fra
utviklingsselskapene i Surnadal
og Sunndal, for å vise fram
potensialene for fremtidig bedriftsutvikling rettet mot flybasen og
samfunnet rundt.
Deltatt på workshop om
Framtidige transportløsninger og
energisystem Ørland kommune,
med formål sivil-militært
samarbeid om back-up systemer
for energi for lystasjonen.

Illustrasjon: MIDSEC

MIDSEC
Forsvars- og samfunnssikkerhets
klyngen MIDSEC har rundt 35
virksomheter som medlemmer, en rekke
av dem fra Fosen. Klyngen skal arbeide
for økt innovasjon og styrket forretningsutvikling blant medlemmene, og bidra
til å gjøre medlemmene bedre i stand
til å konkurrere om leveranseavtaler
inn mot forsvarsindustrien nasjonalt og
internasjonalt, samt mot Forsvaret.
Klyngen jobber både regionalt og
nasjonalt. Regionalt er næringsutvikling i tilknytning til forsvarsaktivitetene i regionen av stor interesse for
MIDSEC sine medlemmer, ikke minst
utviklingen knyttet til vedlikehold ved
flystasjonen på Ørland (og etablering
av et vedlikeholdsverksted ved
Ørland Næringspark).

Klyngens medlemmer har også
sammenfallende interesser med
Forsvarskoordinator i en del nasjonale
saker, blant annet når det gjelder
innspill til LTP og økt sivil-militært
samarbeid. Seniorrådgiver
Tom Guttormsen i FI er leder for
MIDSEC, og bidrar ved anledning i
forsvarskoordinator-rollen.
Eksempelvis har MIDSEC i år hatt møte
med Nærings- og Fiskeridepartementet,
og Guttormsen har representert
Ørland kommune i dialogmøte
med Forsvarsdepartementet om ny
langtidsplan for forsvarssektoren.
Erling Eriksen deltar også som
Forsvarkoordinator på MIDSECs
arrangementer.
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Næringsforeninger
Næringsforeninger på Fosen får
flere ganger i året informasjon/
presentasjon fra Forsvarskoordinator.
Dette gir næringslivet gode muligheter
til å følge med på det som skjer på
og rundt Kampflybasen og andre
muligheter som etableringen kan gi.
Med slik informasjon har de mulighet
til å rette sin egen utvikling mot
Forsvaret, om ønskelig.

Strategisk næringsplan:
Fosen 2016-2020
Næringsplanen ligger som et godt
fundament for Forsvarskoordinators
arbeid på Fosen. Felles mål og
strategier for næringsutvikling er et
godt grunnlag for å skape en mer
dynamisk region. En felles regional
Strategisk næringsplan (SNP) er
derfor et godt utgangspunkt for felles
handling. Følgende kommuner står
bak SNP Fosen 2016-2020: Osen,
Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Indre
Fosen (Rissa/Leksvik).
Planen er forankret både gjennom
prosessene som er gjennomført, og
som konsekvens av behandling og
vedtak i Næringsalliansen på Fosen,
styret i Fosen Regionråd, samt i
kommunestyrene på Fosen (og i
fylkeskommunen).

Trøndelagsmøtet 2019
Deltakelse på Trøndelagsmøtet. Dette
er et treffpunkt mellom næringsliv
og politikere. Her etableres- og
vedlikeholdes kontaktflater i
næringsliv og politiske kanaler.
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Nasjonalt arbeid
NMLF - Norsk militært
logistikkforum
NMLF er den viktigste arenaen
for å påvirke logistikkutviklingen til
Forsvarets og resten av totalforsvarets
beste. Forumet samarbeider med
forsvarssektoren og særlig Forsvarets
Logistikkorganisasjon for å arbeide
aktivt i utviklingen av fremtidig
logistikk. FI har etablert viktige
kontakter knyttet til utvikling av
mulighetsrom for sivile aktører. Noen
av disse ser på aktivitet knyttet til
Luftforsvarets kampbase på Ørland.

Luftmaktseminar
Gjennom deltakelse her opprettholdes
og utvikles kontakt med ledelse i
Luftforsvaret. Kontakter opprettes,
relasjoner forsterkes og avtaler
gjøres. Forsvarskoordinator har unik
kompetanse og nettverk i dette sjiktet,
og dette har gjort det mulig å få
innpass med budskap som omhandler
både etablering av flyfag-linje i
videregående skole og næringsutvikling i tilknytning til Ørland flystasjon.

FSi INFO / ERFA 2019
FI er medlem i Forsvars- og
Sikkerhetsindustriens Forening, og
det gir Forsvarskoordinator mulighet
til å være tilstede ved det årlige INFO/
ERFA-seminaret som trekker alle
viktige aktører i bransjen. Seminaret
fokuserer på utviklingstrekk i
Forsvaret, med foredrag og utstilling
fra medlemsbedrifter. I år samlet
konferansen over 300 deltakere.

FSi-messa på Akershus
Dette er Norges største forsvarsmesse, og i år hadde FI en egen
stand sammen med Fosen-bedriftene
Clean Marine Switchboards, Fosen
Tools og andre medlemmer av
MIDSEC. Totalt 66 utstillere deltok,
og 600 gjester var innom de to
dagene messen varte. Det er større
enn noen gang tidligere.

Fra v.: Erlend Langstrand, CEO i Clean Marine Switchboards,
MIDSEC-leder Tom Guttormsen og Forsvarskoordinator
Erling Eriksen under årets FSi-messe på Akershus festning.
Foto: Erling Eriksen/FI

– FSI-messa er en fin arena for å møte
andre bransjeaktører. Vi fikk blant annet
mulighet til «speed dating» med Nammo
og flere avdelinger i Kongsberg, sa Erik
Uthus, daglig leder i Fosen Tools,
i etterkant av messen.
Sammen med Clean Marine Switchboards
og Foraas Områdesikring delte Fosen Tools
stand med FI og MIDSEC. Uthus fortalte at
møtet med Kongsberg har fått ballen til å rulle.
– Å knytte slike kontakter direkte er veldig
verdifullt for oss. Kongsberg virket positive til
Fosen Tools og våre løsninger, og vi vil nok få til
noe konkret med de etterhvert.

Foto: Fosen Tools
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Forsvarskonferansen 2019.
Foto: Marius Tvinnereim / FI

Forsvarskonferansen 2019
Forsvarskonferansen er en ny
konferanse i regi av Forsvarsforum
Trøndelag. Målsettingen er å
arrangere dette årlig. I år deltok ca
100 personer fra næringsliv
og politisk nivå.
Bedrifter over hele Trøndelag kan
være aktuelle for Forsvaret som
kunde, og Forsvaret trenger flere
leverandører og samarbeidspartnere.
Forsvarskonferansen 2019 inviterte
derfor bedrifter og andre aktører fra
hele Trøndelag til dagskonferanse
med temaet Forsvar og samfunn,
utfordringer og muligheter for
næringslivet.
Langtidsplanen for forsvarssektoren
har en tydelig målsetting om et større,
tettere og bedre samarbeid med
næringsliv og leverandørindustri, et
samarbeid som representerer mange
milliarder i drift og investeringer.
Eksempelvis omsatte trønderske
bedrifter for over 700 millioner kroner
under NATO-øvelsen 2018.
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Samtidig er Trøndelag en sentral
og viktig region og et arnested
for utvikling av gode løsninger for
sikkerhet og beredskap i totalforsvaret.

Bedriftsbesøk hos
Kongsberg DA
I juni var klyngeleder MIDSEC/
Forsvarskoordinator invitert på
bedriftsbesøk hos Kongsberg DA.
Her fikk vi bl a presentert fremtidige
satsningsområder som kan ha
betydning for fremtidig aktivitet i vår
region. Dette følges opp gjennom
MIDSEC, da det kan være mye
å hente for små og mellomstore
bedrifter i Trøndelag.

DSEI, UAV, FFI
I tillegg til det ovennevnte har Tom
Guttormsen gjennom sin posisjon som
klyngeleder i MIDSEC deltat på DSEI
– messen i London, på UAV-seminar
og holdt løpende kontakt med FFI Forsvarets Forskningsinstitutt. Han
har i alle disse sammenhengene også
hatt med seg Forsvarskoordinatorbudskapet.

Prosjektrapportering
Formell og uformell
Forsvarskoordinator har kontorsted
på rådhuset på Brekstad. Dette
gir muligheter for enkel gjensidig
oppdatering mellom oppdragsgiver
og prosjektleder. Ukentlig (gjerne
daglig) utveksles informasjon med
næringssjef Arne Martin Solli. I tillegg
gis ordfører/rådmann informasjon ved
behov.
Ørland Formannskap har blitt
oppdatert om arbeidet både i mars og
september 2019. FI er tiltenkt to kontor
i Næringens hus (Ørland rådhus) fra
2020. Dette vil styrke samarbeidet
mellom kommunens næringslivssatsing på tvers av interessegrupper.
Forsvarskoordinator er en naturlig del
av dette.
Det gjennomføres også dialogmøter
mellom Forsvaret og kommunen på
ledelsesnivå når partene har behov
for det, eller annen hver måned. Dette
er et ledd i å styrke militært sivilt
samarbeid.

Forumet kan bidra til å finne fram til
løsninger gjennom kompromisser,
eller på et tidlig tidspunkt avklare om
dette er noe å gå videre med eller
ikke.
Ørland kommune er opptatt av
at en eventuell vekst knyttet til
kampflybasen ikke skal være
begrensende for Forsvarets aktivitet
på lang sikt. Planer i kommunenes
regi er derfor også et naturlig tema i
disse dialogene.
Hver 14. dag oppdaterer
Forsvarskoordinatorene hverandre i
Skype-møter, i regi av næringsavdelingen i TRFK. Her deltar Ola
Kolseth Dahlen, Seksjon Næring,
Ebbe Deraas, Proneo, Tom
Guttormsen, klyngeleder MIDSEC
og undertegnede.

Bakgrunnen er blant annet å lufte
både konkrete og mer generelle
forhold rundt utviklingen av
kampflybasen. Dette krever ekstra
god dialog og koordinering.
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Viktige oppgaver
i 2020
Oppsummert
Det er viktig at Forsvarskoordinator
fortsetter arbeidet med å være
bindeledd mellom politisk nivå på
Ørland og Fosen, opp mot flystasjonen
og Luftforsvarsstaben, med mer.
Det er viktig fordi politikerne og
samfunnet er bedredt til å ta
imot endringene som skjer ved
flystasjonen, og at politikerne får
anledning til å sitte tettere på både
flystasjonen og Luftforsvarsstaben.
Gjensidig informasjon til det beste for
alle.

Forsvarets langtidsplan
LTP er fortsatt ikke politisk behandlet,
og det er viktig at Forsvarskoordinator
følger den videre debatten og
dialogen knyttet til denne.
Det som skjedde da Luftforsvarets
Skolesenter ble vedtatt flyttet fra
Kjevik til Værnes underbygger
viktigheten av å være påkoblet
i de politiske prosessene som
omhandler Forsvarets utvikling
i kommende langtidsplaner. FI
vurderer det som avgjørende at
det Forsvarskoordinator-rollen
opprettholdes i vår region, med fokus
på utviklingen ved Ørland flystasjon.
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FI, ved Erling Eriksen, Tom
Guttormsen, Bjørn Damhaug og
Geir Olav Kjøsnes, har nødvendig
kompetanse til å bringe fram alle
relevante argument i prosessen videre
fram til Stortingets behandling av
LTP sommeren 2020 og årene som
kommer gjennom neste langtidsplan.
Vel så viktig blir det å være tilstede og
synliggjøre viktigheten av å rekruttere
nødvendig kompetanse også blir
en del av bildet på fremtidens
kampflybase. Arbeidsplasser for
potensielle medflyttere står i fokus.
Gjennom klyngeledelse av MIDSEC
har FI et fortrinn i grensesnittet
Forsvar og næringsliv. Nærhet
og beredskap er nøkkelord i
den forbindelse. Gjennom rollen
Forsvarskoordinator deltar vi på alle
relevante seminarer, utstillinger, og
gjennomfører møter med relevante
aktører der det er formålstjenlig.
Dette er en pågående prosess med
formål om å få en best mulig løsning
både for Forsvaret og det sivile
samfunn. Potensialet i å få mest mulig
synergi mellom Forsvar og lokal og
regional næringsutvikling vil være
tilstede også i årene fremover.

Forsvarsforum Trøndelag
Viktige oppgaver i 2020 blir:
1. Forsvarskonferansen 2020 skal
planlegges og gjennomføres
2. Holde dialogen mellom
Forsvarskoordinatorene i
Trøndelag, sekretariatet og
politisk ledelse i Trøndelag

Flyfaglinje
Det er nå opp til politisk nivå å
utrede en flyfaglinje i Midt-Norge.
Dette er delegert til Hovedutvalg for
utdanning i TRFK. Det er viktig at
Forsvarskoordinator i 2020 kan følge
opp denne prosessen og fortsette
arbeidet for å realisere flyfaglinjen
med nødvendige infrastrukturfasiliteter
og flytekniske objekter (for eksempel
F16 og Seaking redningshelikopter)
som elevene kan arbeide på.

Jobb for 2
Halvparten av deltakerne på årets
kurs har partner som jobber i
Forsvaret. 132 luftving ser på dette
tiltaket som meget positivt, da det
bidrar til bedre rekruttering og at
ansatte velger å etablere seg i nærhet
til arbeidsplassen. Siden Forsvaret
skal øke ansatte i årene fremover, blir
tiltaket viktig også i årene
som kommer.
Derfor er det en klar ambisjon å
gjennomføre Jobb for 2 årlig, og det
er søkt om midler gjennom Fosen
Regionråd til å gjennomføre dette
også i 2020.

Næringslivets Hus
på Brekstad
Forsvarskoordinator er en ressurs
som bør være en bidragsyter for å
utvikle de nye Næringslivets Hus på
Brekstad, da Forsvarskoordinator
arbeider i skjæringspunktet
militært-sivilt samarbeid og øvrig
næringsliv.

Sivilt vedlikeholdsverksted
«utenfor gjerdet»
Det er fremdeles usikkert hva
Luftforsvaret lander på og når i denne
prosessen. FI anser imidlertid at det
på sikt vil tvinge seg fram en løsning.
Ørland kommunes øremerkede
areal ligger fremdeles klart for å
dekke dette formålet. Uavhengig av
Forsvarets tempo i omstillingen, vil FI
jobbe aktivt videre for å få realisert et
slikt tilbud. Her er det viktig å jobbe
langsiktig, og ha stayer-evne. Det må
til syvende og sist være en ønsket
løsning fra Forsvaret.

Profilering og
omdømmebygging
Det er viktig å arbeide videre med
synliggjøring og omdømmebygging,
gjennom å få frem de gode historiene
og aktivitetene som foregår i
tilknytning til kampflybasen. Dette gjør
regionen mer attraktiv for potensielle
tilflyttere og kan gi bedre tilgang til
viktig kompetanse.
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Økonomi
Se eget prosjektregnskap for Forsvarskoordinator,
vedlagt denne årsrapporten.
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Forsvarsdepartementet

ØKONOMISK EFFEKT AV FORSVARSSEKTORENS
TILSTEDEVÆRELSE I 2019

SAMMENDRAG
Forsvarssektoren bevilges årlig betydelige midler for å beskytte og ivareta Norges sikkerhet,
interesser og verdier. Disse midlene anvendes til et bredt spekter av formål, alt fra kjøp av moderne
våpensystemer, til lønnsutbetalinger til ansatte og vedlikehold av bygningsmasse. Bruken av
midlene, enten i form av etatenes kjøp av varer og tjenester, eller de ansattes personlige forbruk,
gir ofte et viktig økonomisk bidrag til stedene der forsvarssektorens etater er lokalisert.
Hensikten med denne rapporten er å identifisere den økonomiske effekten av forsvarsektorens
tilstedeværelse. Rapporten gir en fremstilling av de økonomiske effektene i 2019, fordelt på fylkesog regionnivå. Det foretas også en sammenligning med tilsvarende tall for 2018.
Datagrunnlaget som ligger til grunn for rapporten tar hovedsakelig utgangspunkt i etatenes
regnskapstall for 2018 og 2019. Den største forskjellen i denne rapporten sett mot rapporten for
2018, er at også Forsvarsdepartementets virksomhet er inkludert i regnskapstallene for 2019.
Totalt i 2019 er det beregnet at forsvarsektorens aktivitet og tilstedeværelse har bidratt med 37
mrd. kroner til økonomien på de stedene hvor sektorens etater og deres mange leverandører er
lokalisert. I tillegg kommer effekten av industrisamarbeid med en gjenkjøpsverdi på 1,4 mrd. kroner.
Forbruk og skatt, samt vare- og tjenestekjøp utgjør de største kildene til det økonomiske bidraget
for 2019. Slik var det også i 2018.

1

INNHOLD
1.

2.

3.

INNLEDNING ................................................................................................................................... 3
1.1.

FORMÅL ................................................................................................................................ 3

1.2.

HOVEDFUNN......................................................................................................................... 3

1.3.

METODE OG FORUTSETNINGER ....................................................................................... 3

1.4.

DATAGRUNNLAG OG KILDER............................................................................................. 6

FORSVARSSEKTORENS ØKONOMISKE BIDRAG TIL SAMFUNNET ........................................ 7
2.1.

OVERORDNEDE BEREGNINGER ....................................................................................... 7

2.2.

ØKONOMISK BIDRAG FRA FORBRUK OG SKATT ............................................................ 9

2.3.

ØKONOMISK BIDRAG FRA KJØP AV VARER OG TJENESTER ..................................... 10

2.4.

ØKONOMISK BIDRAG FRA EIENDOM, BYGG OG ANLEGG ........................................... 13

2.5.

INDIREKTE EFFEKT: INDUSTRISAMARBEID ................................................................... 16

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON ........................................................................................ 18

Vedlegg 1: Forbruksandeler per kategori og antatt forbrukssted .......................................................... 19
Vedlegg 2: Regional og fylkesvis fordeling av økonomiske effekter av forsvarssektorens
tilstedeværelse i perioden 2018-2019 ................................................................................................... 20
Vedlegg 3: Regional og fylkesvis fordeling av gjenkjøpsverdi for perioden 2015–2018 ....................... 23
Vedlegg 4: Regional og fylkesvis fordeling av økonomiske effekter av forsvarssektorens økonomiske
bidrag for perioden 2015-2017 .............................................................................................................. 24

2

1. INNLEDNING
Denne rapporten gir en fremstilling av økonomiske effekter av forsvarsektorens tilstedeværelse og
aktivitet i Norge, fordelt på regioner og fylker. Forsvarssektoren består av Forsvarsdepartementet
(FD) og de fire1 underliggende etatene Forsvaret, Forsvarsmateriell (FMA), Forsvarsbygg (FB) og
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Rapporten er utarbeidet av avdeling for økonomi og styring i
FD.

1.1.

FORMÅL

Rapportens formål er å synliggjøre hvor stor del av forsvarssektorens årlige tildeling som vurderes
å gi økonomiske effekter for aktører utenfor sektoren.

1.2.

HOVEDFUNN

FDs vurdering av den økonomiske effekten av forsvarssektorens tilstedeværelse og aktivitet i 2019
er estimert til 37 mrd. kroner totalt, noe som er en økning på om lag 500 mill. kroner sammenliknet
med 2018. Den største økningen fra 2018 til 2019 finner vi innenfor vare- og tjenestekjøp. De
økonomiske effektene fra EBA-drift har også økt i 2019, mens den økonomiske effekten fra EBAinvesteringer og forbruk og skatt har gått noe ned. Nettoøkningen fra 2018 til 2019 skyldes delvis
at tall for FD er tatt inn i datagrunnlaget for årets rapport.

1.3.

METODE OG FORUTSETNINGER

Dette kapittelet tar for seg de metoder og forutsetninger som er lagt til grunn i beregningene. Første
del omfatter en generell gjennomgang. Deretter utdypes enkelte områder nærmere.

Generelt
Denne rapporten ser på de økonomiske effektene2 av forsvarssektorens tilstedeværelse i 2019.
Det er hovedsakelig fire områder som søkes kartlagt med rapporten: Økonomiske bidrag til
samfunnet fra ansattes forbruk og skatt, etatenes kjøp av varer og tjenester fra norske
leverandører, midler brukt av etatene knyttet til drift av eiendomsmassen, samt investeringer i
eiendom, bygg og anlegg (EBA). I tillegg kommer den indirekte økonomiske effekten fra utlandet
gjennom leveranser fra norsk forsvarsindustri på bakgrunn av gjenkjøpsordninger. Faktorene nevnt
over er inkludert i rapporten, og utdypet i egne kapitler.
For å måle forsvarssektorens økonomiske bidrag til samfunnet, er det tatt utgangspunkt i data som
gir informasjon om aktivitet og tilstedeværelse som medfører en økonomisk effekt. Dette gjør det
mulig å skape et overordnet bilde, og samtidig se utviklingen i ulike regioner og fylker over tid. I
rapporten er effektene vist både samlet og på region- og fylkesnivå. Norge har ingen formell
regioninndeling, og regionene som omtales i rapporten er derfor basert på en geografisk inndeling
av Norge i landsdelene Nord-Norge, Trøndelag, Vestlandet, Østlandet og Sørlandet.
Regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020, men ettersom rapporten omhandler forhold for året
2019, benyttes den gamle fylkesinndelingen i rapporten. Sammenslåingen av Sør- og NordTrøndelag til Trøndelag skjedde imidlertid 1. januar 2019, og er reflektert i denne rapporten.
Rapporten er konsentrert om nasjonale effekter av forsvarssektorens økonomiske bidrag. Effekter
som kan knyttes til virksomhet utenfor Norges grenser er inkludert, men vil ikke utdypes.
Eksempelvis gjelder dette lønnsutbetalinger til personell i utlandet, og kjøp av varer og tjenester fra
internasjonale leverandører (som ikke omfattes av gjenkjøpsordningen). Hovedtall i denne

1

NSM ble administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet 3. mai 2019, og inngår derfor ikke i denne
analysen.
2 I rapporten vil begrepene økonomisk effekt og økonomisk bidrag brukes om hverandre.
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rapporten vil derfor kunne avvike fra andre rapporter og økonomiske analyser, eksempelvis
regnskapsanalyser og/eller budsjettanalyser for tilsvarende år.
Samleposten «ukjent» benyttes der det er uklart hvor midlene geografisk ender. Dette omfatter i
vesentlig grad ukjent forbruk, ulike avgifter og skatteandeler som går tilbake til statskassen, samt
vare- og tjenestekjøp der det er uklart hvor de økonomiske effektene finner sted. En del av
samleposten «ukjent» er også knyttet til EBA (investeringer og drift). Dette skyldes at flere EBAinvesteringer er kategorisert som lands- eller regiondekkende, og at lokaliseringen av enkelte
investeringer og vedlikeholdstrengende bygningsmasse er gradert informasjon som ikke er fordelt
på lokasjon.
I tidligere utgaver av rapporten ble effektene også sammenliknet gjennomgående over årene fra
2015 til 2017, og det ble lagt vekt på å opprettholde sammenliknbarhet mellom årene så langt det
lot seg gjøre. I fjorårets utgave ble det foretatt vesentlige endringer i metode og forutsetninger for
ytterligere å øke kvaliteten på de resultater som fremkommer av analysen. Det ble vektlagt valg av
mer presise forutsetninger og bedre utnyttelse av informasjon i dataene. Overordnet metodikk og
målemetode er derfor ulik foregående rapporter, med unntak av rapporten for 2018 samt senere
omtale av industrisamarbeid i kapittel 2.5, hvor tallenes utvikling går fra 2015-2018. En oversikt
over økonomiske effekter for perioden 2015–2017 er gjengitt i vedlegg 4.
Alle tall er oppgitt i 2019-kroner og med avrundede beløp med mindre annet er spesifisert.
Det tas forbehold om at det reelle økonomiske bidraget fra forsvarssektorens aktivitet kan avvike
noe fra det som estimeres i rapporten. Dette skyldes primært at beregningene hviler på et sett med
forutsetninger, som etter beste skjønn skal samsvare med virkeligheten. En annen medvirkende
årsak er at multiplikatoreffekter3 for avledet forbruk og kjøp av varer og tjenester ikke er inkludert i
analysen.

Forbruk og skatt
Forbruk og skatt beregnes på bakgrunn av anonymiserte lønnsdata på individnivå. Dataene er
videre koblet med de ansattes bosted og tjenestested, slik at det er mulig å skille mellom pendlere4
og ikke-pendlere. Dette for å ta hensyn til at en ikke ubetydelig andel av sektorens ansatte er
pendlere, som trolig legger igjen mindre av sin lønnsinntekt5 i bostedsfylket sammenliknet med
ikke-pendlere.
Videre fordeles lønnsinntekt til den ansattes bosted, tjenestested og til posten «ukjent», på
bakgrunn av ulike forbruksandeler. Vedlegg 1 gir en fullstendig oversikt over hvilke forbruksandeler
som inngår i beregningene. Forbruksandelene benyttes for å ta høyde for at utbetalt lønn normalt
brukes på et sett av forskjellige varer- og tjenester, og at disse typisk konsumeres på ulike
geografiske lokasjoner. I beregningene legges det til grunn at 43 prosent av lønnsinntekten går
tilbake til bostedsfylket gjennom konsum av varer og tjenester. Dette anslaget baserer seg på en
oversikt over forbrukets sammensetning i Norge i 2018, publisert på Statistisk sentralbyrå (SSB)
sine nettsider6. I nettartikkelen fremgår det at nordmenn i gjennomsnitt benytter 43 prosent av
lønnsinntekt på transport, matvarer, tobakk og alkoholfrie drikkevarer, kultur og fritid og
egenandeler til helse. Dette er varer og tjenester som typisk konsumeres i nærheten av bostedet,
og som derfor er rimelig å anta har en positiv økonomisk effekt i bostedsfylket. Videre legges det
til grunn at halvparten av dette forbrukes i tjenestefylket dersom den ansatte pendler.
3

Her menes økonomiske ringvirkninger som følger av forsvarssektorens og forsvarsansattes pengebruk i
lokaløkonomien.
4 Definert som ansatte som arbeider i en annen region enn bostedsregionen.
5 Brutto lønnsinntekt fratrukket skatt og pensjon.
6 Statistisk sentralbyrå (2019). Dette bruker nordmenn penger på. Tilgjengelig fra: <
https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/dette-bruker-nordmenn-penger-pa
>.
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Førstegangstjenestegjørende antas imidlertid å benytte 90 prosent av sitt tjenestetillegg 7 på
tjenestestedet, og de resterende 10 prosentene antas å gå til forbruk andre steder og sparing.
Arbeidsgiveravgift og den statlige andelen av skatteinnbetalingene er trukket fra brutto
lønnsinntekt, da dette ikke nødvendigvis går tilbake til steder hvor personellet arbeider og/eller bor.
Skatter og avgifter inngår imidlertid i samleposten «ukjent». Dette gjelder også andelen av
lønnsinntekt som går til husleie/nedbetaling av lån, strøm/elektrisitet, sparing og utenlandskonsum.
Basert på SSBs tall, er det her forutsatt at denne andelen beløper seg til 57 prosent. Det er videre
korrigert for lavere skattesatser i Finnmark og Nord-Troms.

Vare- og tjenestekjøp
I kjøp av varer og tjenester ligger både materiellinvesteringer8, anskaffelser i forbindelse med drift
av materiell, og andre vare- og tjenestekjøp fra nasjonale og internasjonale leverandører.
Forsvarssektorens kjøp av varer og tjenester fra norske leverandører er basert på leverandørens
adresse i Brønnøysundregisteret. Avvik kan oppstå dersom en landsdekkende leverandør har en
sentral foretaksadresse, mens arbeidet utføres av eksempelvis et regionalt avdelingskontor,
dersom en leverandør benytter seg av underleverandører, eller liknende. Det er imidlertid usikkert
hvor stor andel av de totale vare- og tjenestekjøpene i sentrale fylker som Oslo og Akershus dette
gjelder. Eventuelle avvik fra registrert adresse hos leverandørene er hensyntatt ved å tilskrive deler
av varekjøpene i Oslo og Akershus til en samleposten «ukjent». Dette er basert på en gjennomgang
av hvorvidt de største leverandørene i Oslo og Akershus har regionale kontorer eller ikke. Til tross
for denne korrigeringen, knytter det seg fremdeles en viss usikkerhet til den geografiske fordelingen
av vare- og tjenestekjøp, med hensyn til at noen av effektene kan være registrert på Østlandet,
men faktisk har funnet sted i andre regioner.
Eiendom, bygg og anlegg (EBA)
Det er i hovedsak to økonomiske effekter som oppstår som følge av sektorens EBA-bruk. Den ene
kommer fra det daglige drifts- og vedlikeholdsarbeidet som må gjøres på bygningsmassen sektoren
eier, og den andre følger av de investeringer sektoren gjør for å bygge ny EBA eller fornye
eksisterende EBA.
De økonomiske effektene av investeringer i EBA er basert på innrapporterte tall fra FB for
regnskapsåret 2019. Disse er fordelt på de ulike etablissementene som har hatt
investeringsaktivitet. Det er utfordrende å skulle estimere nøyaktig hvilken økonomisk effekt som
tilfaller et geografisk område som følge av investering i EBA. Et byggeprosjekt består av en rekke
ulike innsatsfaktorer, som eksempelvis byggematerialer og håndverkere, og en presis fordeling av
hver enkelt effekt vil fort vise seg å være uhåndterlig. I denne rapporten er det derfor håndtert på
en forenklet måte, ved at summen av alle innsatsfaktorer i et investeringsprosjekt tilfaller fylket hvor
prosjektet utføres. Til tross for at deler av de økonomiske effektene ikke nødvendigvis tilfaller fylket
hvor investeringsprosjektet er lokalisert, gir det et bilde på at forsvarssektoren har prioritert og
stadfestet fortsatt tilstedeværelse i det aktuelle området.
Den geografiske fordelingen av driftsmidler benyttet til EBA er basert på FBs regnskapstall for
2019. En rekke av FBs leverandører er lokalisert med hovedkvarter på det sentrale Østlandet, noe
som gir et noe skjevt bilde av den geografiske fordelingen av driftsmidler. Arealet av
bygningsmassen som forsvarssektoren eier i de ulike fylkene er derfor benyttet som grunnlag for å
fordele disse driftsmidlene på fylkesnivå.

Industrisamarbeid
Økonomisk effekt av industrisamarbeid gjennom gjenkjøpsavtaler er inkludert som en indirekte
effekt, og omtales i kapittel 2.5. Beregningen av den økonomiske verdien av gjenkjøp gjøres ut fra
7

I førstegangstjenesten får man ikke lønn, men tjenestetillegg.
materiellinvesteringer på kapittel 1760, post 45 og 1761, post 45 (kjøp av nye F-35 kampfly) er inkludert.
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en rekke kriterier, og er ikke tilsvarende det utenlandske leverandører faktisk betaler til norsk
industri. Gjenkjøpstallene kommer etterskuddsvis, som følge av en prosess tilhørende godkjenning
av avtaler. Dette innebærer at siste år med tilgjengelig verdi på gjenkjøp er 2018. Gjenkjøpstallene
for 2019 blir klare primo 2021, og vil først kunne synliggjøres ved senere oppdateringer av denne
rapporten.

1.4.

DATAGRUNNLAG OG KILDER

Tallmaterialet og data som er benyttet som grunnlag for fylkesvis og regionsvis analyse er basert
på følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regnskapstall 9 for 2019 fra FD, Forsvaret, FMA, FB og FFI: Kreditoromsetning
(utbetalinger til leverandører i 2019) og lønnsutbetalinger til etatenes ansatte.
Utbetalinger til kampflyinvesteringer fra FMA i 2019.
FBs framdriftsrapport for EBA-investeringer for 3. tertiær 2019.
FBs fordeling av leid areal i helhetlig eiendomsregister (HER) per 31.12.2019.
FDs tall for gjenkjøp i 2018, beregnet av FMA i oktober 2019.
Rapport om fylkesvis verdiskaping for 2018 med underliggende regneark.
Skatteetatens nettsider (skattesatser og sonefordeling av arbeidsgiveravgift).
Statistisk sentralbyrås nettsider (forbruksandeler).

9 Regnskapstall

hentet fra kontantregnskap 2019: lønnsutbetalinger for FD, Forsvaret og FMA, kreditoromsetning
for FD, Forsvaret, FMA og FB. Regnskapstall hentet fra periodisert regnskap 2019: lønnsutbetalinger for FB og
FFI, kreditoromsetning for FFI.
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2. FORSVARSSEKTORENS ØKONOMISKE BIDRAG TIL
SAMFUNNET
Estimatene for forsvarssektorens økonomiske bidrag til samfunnet er basert på effekter som følger
av forsvarssektorens vare- og tjenestekonsum, ansattes forbruk og innbetaling av skatt, samt EBArelaterte utgifter. I tillegg kommer indirekte økonomiske effekter av industrisamarbeid med utlandet,
men disse inngår ikke i de totale beregningene presentert i avsnitt 2.1. Indirekte effekter omtales i
stedet separat i avsnitt 2.5.

2.1.

OVERORDNEDE BEREGNINGER

Samlet, beregnet økonomisk effekt av forsvarssektorens tilstedeværelse og aktivitet i Norge var på
om lag 37 mrd. kroner i 2019. Figur 1 gir en fremstilling av regionsvis fordeling av sektorens totale,
nasjonale økonomiske bidrag i 2018 og 2019. En oversikt over hvilke fylker som inngår i de ulike
regionene fremgår av vedlegg 2.
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Figur 1 – Regionsvis fordeling av totalt økonomisk bidrag fra forsvarssektoren i mrd. 2019-kroner

Den regionsvise fremstillingen viser at Østlandet er regionen med størst økonomisk bidrag fra
sektoren i 2019, etterfulgt av Nord-Norge. Den største veksten i økonomisk bidrag har også vært
på Østlandet. Videre går 13,6 mrd. av det totale økonomiske bidraget til samleposten «ukjent».
Dette skyldes blant annet at store deler av forbruk og skatt ikke automatisk kan tilegnes et bestemt
sted, som nevnt i kapittel 1.3. Tilsvarende gjelder for en del utbetalinger forsvarssektoren har til
leverandører med sentrale foretaksadresser og regionale avdelingskontor.
Videre viser figur 2 at Oslo, Trøndelag og Akershus er de fylkene hvor forsvarssektorens
økonomiske bidrag var størst i 2019, etterfulgt av Troms og Nordland. Det store økonomiske
bidraget til Trøndelag skyldes EBA-investeringer knyttet til byggingen av kampflybasen på
Ørlandet. Som det fremkommer under kapittel 2.3, er Oslo og Akershus’ store andel hovedsakelig
knyttet til forbruk og skatt, samt forsvarssektorens kjøp av varer og tjenester. Som følge av
utfordringene rundt sentrale foretaksadresser og regionale avdelingskontor, er det grunn til å tro at
noe av denne effekten kan tilskrives andre fylker. Figur 2 viser for øvrig at den store økningen i det
økonomiske bidraget til Østlandet kommer fra Oslo. Dette skyldes at FD, som har tilhold i Oslo,
inngår i datagrunnlaget for 2019. Ellers er tendensene nokså like som i 2018.
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Figur 2 - Fylkesvis fordeling av totalt økonomisk bidrag fra forsvarssektoren i mrd. 2019-kroner

Figur 3 viser at forbruk og skatt og vare- og tjenestekjøp er de største postene som inngår i
beregningen av forsvarssektorens samlede økonomiske bidrag til samfunnet. Den største
økningen finner vi innenfor området vare- og tjenestekjøp. En mer detaljert fremstilling over
fordelingen av de fylkesvise og regionale økonomiske effektene for 2018 og 2019 er presentert i
vedlegg 2.
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Figur 3 - Fordeling av totalt økonomisk bidrag fra forsvarssektoren på kategori i mrd. 2019-kroner
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2.2.

ØKONOMISK BIDRAG FRA FORBRUK OG SKATT

Den økonomiske effekten av forbruk og skatt er basert på regnskapsførte lønnsutbetalinger til
ansatte i FD, Forsvaret, FMA, FB og FFI. Brutto lønnsutbetaling i 2019, inklusive tillegg, er
fratrukket skatt10 og pensjon, slik at man sitter igjen med netto lønnsinntekt. Netto lønnsinntekt er
videre fordelt på den ansattes forbruk i bostedsfylket, tjenestefylket og en post for ukjent forbruk
og sparing. Den samlede økonomiske effekten av forbruk og skatt utgjorde 45 prosent av det totale
bidraget for 2019.
Forsvarssektorens økonomiske bidrag fra forbruk og skatt er i 2019 estimert til å utgjøre 16,5 mrd.
kroner, hvorav 6,1 mrd. kroner utgjør forbruk og skatt på bosted og tjenestested. De resterende
10,4 mrd. kronene kommer fra ukjent forbruk, statsskatt og arbeidsgiveravgift. Det økonomiske
bidraget fra forbruk og skatt varierer årlig, noe som for eksempel kan skyldes at en del tillegg
varierer med øvingsaktivitet i Forsvaret.
Figur 4 viser en regionsvis fordeling av forsvarssektorens bidrag fra forbruk og skatt i 2018 og 2019.
Østlandet er regionen som får det høyeste økonomiske bidraget fra forbruk og skatt i 2019 med
rundt 2,7 mrd. kroner. Dette skyldes at en stor andel av forsvarssektorens ansatte bor og/eller
arbeider på Østlandet. Det har imidlertid vært en nedgang i det økonomiske bidraget til Østlandet
fra 2018 til 2019. Ellers tegner fordelingen et godt bilde av forsvarssektorens tilstedeværelse rundt
om i landet, med stor aktivitet i Nord-Norge og på Vestlandet.
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Figur 4 – Regionvis fordeling av forbruk og skatt i forsvarssektoren i mill. 2019-kroner

Figur 5 viser den fylkesvise fremstillingen av økonomisk bidrag fra forbruk og skatt. I 2019 ser vi at
Troms, Oslo, Akershus og Hordaland er fylkene som har hatt høyest økonomisk effekt av ansattes
forbruk og skattebetalinger. Dette reflekterer i stort de geografiske tyngdepunktene for
forsvarssektoren.

10Den

statlige skattetrekkandelen (fellesskatt; 7,85 prosent i 2019, trinnskatt og trygdeavgift) og arbeidsgiveravgift
er trukket fra lønnsutgiftene i de ulike fylkene og vil inngå i samleposten «ukjent», da de ikke nødvendigvis går
tilbake til kommunen/fylket hvor personellet er registrert. Kommuneskatt (11,55 prosent i 2019) og fylkesskatt
(2,60 prosent i 2019) er tildelt bostedsfylket.
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Mange av Forsvarets militære avdelinger har tilhold i Troms fylke, herunder blant annet Bardufoss
leir med Sambandsbataljonen, Stridstrenbataljonen og Militærpolitikompaniet. Bardufoss flystasjon
er Norges base for helikopter og huser blant annet Luftforsvarets flyskole. Setermoen leir med
Panserbataljonen, Artilleribataljonen, Sanitetsbataljonen og Etterretningsbataljonen, samt Skjold
leir med 2. bataljon og Ingeniørbataljonen, ligger også i Troms. Andre enheter/avdelinger i fylket er
Kystjegerkommandoen, Alliert treningssenter Nord, Forsvarets lønnsadministrasjon og Forsvarets
musikkorps Nord-Norge. Det økonomiske bidraget fra forbruk og skatt i Troms har gått noe ned fra
2018 til 2019.
I Oslo og Akershus finner vi FD, FFI, deler av FBs virksomhet, samt og flere av Forsvarets
avdelinger. For eksempel har blant annet Forsvarsstaben, Forsvarets høgskole, FLO, FMA,
Cyberforsvaret, FB og FFI hele eller deler av sin virksomhet i disse fylkene. I tillegg har Luftforsvaret
og Forsvarets sanitet virksomhet på Gardermoen og i Sessvollmoen leir. Fra 2018 til 2019 økte det
økonomiske bidraget fra forbruk og skatt i Oslo med om lag 161 mill. kroner. Økningen skyldes
blant annet at FD er innlemmet i datagrunnlaget.
I Bergen ligger Haakonsvern som er Sjøforsvarets hovedbase. I tillegg er flere av Forsvarets øvrige
avdelinger representert her. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) har for eksempel Regional
logistikkommando Vest-Norge på basen samt verksted med vedlikeholdskapasitet for
Sjøforsvarets fartøy og materiell. I 2018 var det økonomiske bidraget fra forbruk og skatt i
Hordaland 224 mill. kroner høyere enn i 2019.
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Figur 5 – Fylkesvis fordeling av forbruk og skatt i forsvarssektoren i mill. 2019-kroner

2.3.

ØKONOMISK BIDRAG FRA KJØP AV VARER OG TJENESTER

Forsvarssektorens kjøp av varer og tjenester fra nasjonale leverandører og tjenestetilbydere utgjør
36 prosent av det totale økonomiske bidraget for 2019. I kroneverdi er økonomisk effekt av vareog tjenestekjøp estimert til 13,5 mrd. kroner. Dette inkluderer både driftsrelaterte kjøp og
materiellinvesteringer. Som følge av problematikken rundt sentrale foretaksadresser og regionale
avdelingskontor, nevnt i kapittel 1.3, er deler av vare- og tjenestekjøpene tilegnet samleposten
10

«ukjent». Av den totale økonomiske effekten fra vare- og tjenestekjøp, er det beregnet at 3 mrd.
kroner kommer fra leverandører med ukjent geografisk lokasjon. De resterende 10,5 mrd. av
sektorens kjøp av varer og tjenester er fordelt regions- og fylkesvis basert på leverandørenes
lokalisering, og er fremstilt i henholdsvis figur 6 og 7. Østlandet er den klart største
leverandørregionen, med over 7 mrd. kroner i vare- og tjenestekjøp fra forsvarssektoren i 2019.
Videre er Oslo, Buskerud og Akershus de tre største fylkene med leveranser til forsvarssektoren
på henholdsvis 3,1, 1,7 og 1,7 mrd. kroner i 2019. I tillegg til kjøp av varer og tjenester fra nasjonale
leverandører, er 4,7 mrd. kroner relatert til kjøp av varer og tjenester i utlandet, men disse inngår
ikke i fremstillingen nedenfor. En vesentlig del av dette er knyttet til materiellinvesteringer foretatt
av FMA. I tillegg kommer kampflyinvesteringer til utlandet på 5,8 mrd. mrd. kroner.
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Figur 6 – Regionsvis fordeling av forsvarssektorens kjøp av varer og tjenester i mrd. 2019-kroner

Noen utvalgte forhold for enkelte fylker knyttet til kjøp av varer og tjenester i 2019

Oslo og Akershus
Oslo og Akershus var to av fylkene med størst økonomisk effekt fra kjøp av varer og tjenester i
2019. Dette skyldes delvis at flere av sektorens stabs- og felleselementer har tilhørighet i Oslo og
Akershus, samt at mange store leverandører har sine hovedkontorer i disse fylkene, jf. kapittel 1.3.
Den største leverandøren i Akershus i 2019 var Kongsberg Aviation Maintenance (KAMS), som
leverer reparasjons- og vedlikeholdstjenester av fly og helikoptre til Forsvaret. KAMS hadde
leveranser til Forsvaret for nærmere 386 mill. kroner i 2019. Ellers var Rygge 1 AS og Norwegian
Air Shuttle ASA sentrale leverandører i Akershus. I Oslo var Space Norway Heosat AS og Atea AS
de største leverandørene med en samlet omsetning fra salg til forsvarssektoren på 1,7 mrd. kroner
i 2019. Space Norway er et statsaksjeselskap som utvikler og drifter romrelatert infrastruktur for
nasjonale brukerbehov, og Atea AS er leverandør av IT-infrastruktur. Førstnevnte lever tjenester til
Space-programmet i FD, og står for en stor andel av den totale økningen i vare- og tjenestekjøp
fra 2018 til 2019.
Buskerud
I Buskerud er Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) den største leverandøren til Forsvaret og
FMA. KDA er involvert i mange forskjellige prosjekter for Forsvaret og FMA, og utbetalingene til
KDA vil derfor variere fra år til år i tråd med de ulike fasene til prosjektene. KDA hadde i 2019
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leveranser for nærmere 1,6 mrd. kroner til Forsvaret og FMA. Vare- og tjenestekjøp fra KDA stod
alene for over 90 prosent av forsvarssektorens økonomiske bidrag i Buskerud i 2019.

Trøndelag
I Trøndelag var Boa Tugs AS forsvarssektorens største leverandør i 2019. Forsvaret kjøpte
tjenester av Boa Tugs AS for 364 mill. kroner i 2019. Tjenestene knytter seg blant annet til
bergingen av KNM «Helge Ingstad», hvor Boa Tugs AS støttet Forsvaret med slepebåt og lekter.
Andre sentrale leverandører i Trøndelag er Maske AS og Protex AS som leverer forbruksartikler
og feltstøvler til Forsvaret.
Hordaland
I Hordaland har Sjøforsvarets tyngdepunkt i Bergen stor betydning for fylkets maritime næringer.
For eksempel ble det i 2019 utbetalt 109 og 65 mill. kroner til henholdsvis Brammer AS og Grieg
Strategic Services AS, som er betydningsfulle lokale leverandører av logistikk- og
vedlikeholdstjenester. Forsvaret har rammeavtale med Brammer AS om leveranse av verktøy,
verkstedutstyr, verneutstyr og arbeidsklær til Forsvarets avdelinger, og Grieg Strategic Services
AS inngikk i 2017 en rammeavtale med Forsvaret om logistikkstøtte til Forsvarets operasjoner og
øvelser i inn- og utland. Total økonomisk effekt av vare- og tjenestekjøp i Hordaland for 2019 er
beregnet til 663 mill. kroner.
Møre og Romsdal
Den største leverandøren i Møre og Romsdal i 2019 var drivstoffselskapet Bunker Oil AS. I 2019
hadde Bunker Oil AS leveranser til Forsvaret for 248 mill. kroner. Andre store leverandører i Møre
og Romsdal er Rem Valhall AS og Rem Vessel II AS, som tilbyr båtutleie og sjøtransport til
Forsvaret. Disse selskapene stod for totalt 183 mill. kroner i 2019, tilsvarende 29 prosent av Møre
og Romsdals salg av varer og tjenester til forsvarssektoren.
Oppland
Den største leverandøren i Oppland i 2019 var Nammo Raufoss AS. Nammo Raufoss AS er en
høyteknologisk bedrift innenfor forsvars- og romfartsprodukter. Selskapet er spesialisert innenfor
design, utvikling, testing og produksjon av ammunisjon og rakettmotorer. I 2019 stod selskapet for
over 70 prosent (327 mill. kroner) av Opplands leveranser til Forsvaret.
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Figur 7 – Fylkesvis fordeling av forsvarssektorens kjøp av varer og tjenester i mrd. 2019-kroner
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2.4.

ØKONOMISK BIDRAG FRA EIENDOM, BYGG OG ANLEGG

Den økonomiske effekten av forsvarssektorens EBA er målt gjennom hvor mye som investeres i
EBA og driftsutgifter brukt på EBA i 2019 for samtlige fylker. Totalt bidrar EBA-området med om
lag 7 mrd. kroner i 2019, noe som utgjør 19 prosent av sektorens totale økonomiske bidrag til
samfunnet. Regionale og fylkesvise effekter fra EBA-aktivitet varierer årlig. Dette skyldes
hovedsakelig naturlig variasjon i investeringsnivået, eksempelvis som følge av ferdigstillelse eller
igangsetting av prosjekter.

EBA-investeringer
Samlede EBA-investeringer11 var på 3,2 mrd. kroner i 2019. Figur 8 viser en oppdeling av EBAinvesteringene i 2019 fordelt på region. Det er spesielt i Trøndelag at det har blitt investert i EBA.
Driveren bak de store investeringene i Trøndelag er knyttet til byggingen av kampflybasen på
Ørlandet. Byggingen omfatter blant annet forlengelse av dagens rullebane, og bygging av
nødvendige hangarer og bygg for F-35 kampfly. Investeringene i Trøndelag var imidlertid noe
lavere i 2019 enn i 2018.
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Figur 8 – Regionsvis fordeling av forsvarssektorens utgifter tilknyttet EBA-investeringer i mill. 2019-kroner

Fordelingen av EBA-investeringer på fylkesnivå er vist i figur 9. Trøndelag som fylke peker seg ut
med hensyn til investeringsaktivitet av de samme årsakene som nevnt i avsnittet over. Ellers
investeres det også mye i EBA i Nordland og Troms. Investeringsnivået i Nordland har gått
betydelig opp sammenlignet med i 2019. Dette som følge av at Evenes nå bygges opp for å huse
nye maritime patruljefly og fungere som en fremskutt operasjonsbase for kampfly. En del EBAinvesteringer er kategorisert som lands- eller regiondekkende, slik som eksempelvis ulike
energiøkonomiserende tiltak. Lokaliseringen av enkelte andre investeringer er gradert informasjon,
og er derfor ikke fordelt på lokasjon. I sum utgjør slike investeringer i underkant av 166 mill. kroner
i 2019.

11

Investeringer underlagt kapittel 1761, post 47 er inkludert i beregningene.
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Figur 9 – Fylkesvis fordeling av forsvarssektorens utgifter tilknyttet EBA-investeringer i mill. 2019-kroner

EBA-drift
Driftsutgifter knyttet til EBA utgjorde 3,8 mrd. kroner av det totale økonomiske bidraget i 2019. Av
dette går 45 mill. kroner til samleposten «ukjent», og er knyttet til EBA-drift på sikkerhetsgraderte
lokasjoner. Figur 10 viser at det er Nord-Norge og Østlandet som har hatt størst økonomisk effekt
av EBA-drift i 2019.

1 419
1 344

Nord-Norge

1 363
1 307

Østlandet

476
460

Vestlandet

2019
2018

408
379

Trøndelag

58
55

Sørlandet

0

500

1 000

1 500

Figur 10 – Regionsvis fordeling av forsvarssektorens utgifter tilknyttet EBA-drift i mill. 2019-kroner
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Figur 11 viser en fylkesvis oppstilling av driftsutgiftene knyttet til EBA. Som i 2018 er det Troms
og Nordland som har hatt størst økonomisk effekt av EBA-drift i 2019. Dette er fylker med høy
forsvarsaktivitet, og det er derfor naturlig at en stor andel av sektorens bygningsmasse er
lokalisert i disse områdene. Den fylkesvise fordelingen av driftsutgifter til EBA er nærmere
beskrevet i kapittel 1.3.
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Figur 11 – Fylkesvis fordeling av forsvarssektorens utgifter tilknyttet EBA-drift i mill. 2019-kroner
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2.5.

INDIREKTE EFFEKT: INDUSTRISAMARBEID

Industrisamarbeid (også kalt gjenkjøp) er et virkemiddel i Nasjonal forsvarsindustriell strategi, som
norske myndigheter benytter for å sikre og øke norsk industris tilgang til utenlandske,
forsvarsrelaterte markeder.12 Ordningen bidrar til å styrke industriens kompetanse, kapasitet og
markedsmuligheter til det beste for Forsvaret og norsk industri. Ved anskaffelser av materiell fra
utlandet for mer enn 50 mill. kroner, stiller normalt norske myndigheter krav til den utenlandske
leverandøren om å sikre aktivitet for norsk industri gjennom direkte eller indirekte oppdrag for en
tilsvarende verdi. Det internasjonale forsvarsmarkedet er i utgangspunktet et lukket marked preget
av nasjonal kontroll og favorisering av egen industri. Eksempelvis gir EU-traktatens artikkel 346
EU/EØS-land, ut fra vesentlige sikkerhetsinteresser, adgang til å unnta anskaffelser av
forsvarsmateriell fra EUs regler for det indre marked. Industrielt samarbeid er derfor et virkemiddel
for å sikre konkurransedyktig norsk industri adgang til utenlandske markeder.
Verdien13 av gjenkjøp for 2019 vil ikke foreligge før primo 2021. Verdien for 2018 er således det
siste tilgjengelige tallet. Figur 12 viser den overordnede, historiske utvikling i gjenkjøpsverdi. I 2018
er verdien av industrisamarbeid beregnet til å utgjøre om lag 1,4 mrd. kroner for norsk
forsvarsindustri. Det er store årlige variasjoner når det gjelder verdien av gjenkjøp, både på
overordnet nivå og på det som gjenspeiles i den regions- og fylkesvise fordelingen. Disse
variasjonene kan betegnes som naturlig variasjon over tid, og har sammenheng med typen av
prosjekter som krediteres i forhold til gjenkjøp. Det har imidlertid vært en nedadgående trend i
gjenkjøpsverdien siden 2015.
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Figur 12 – Total gjenkjøpsverdi i perioden 2015–2018 i mrd. 2019-kroner

Figur 13 og 14 viser henholdsvis regionsvis og fylkesvis fordeling av verdi på gjenkjøp i perioden
2015-2018. Fordelingene reflekterer de geografiske tyngdepunktene for norsk forsvarsindustri, og
viser også de store årlige variasjonene i gjenkjøpsverdi. For 2018 er det registrert gjenkjøp hos
totalt 48 norske bedrifter. Av disse var det 37 bedrifter som hadde registrert gjenkjøp for 2017.
12

Meld. St. 9 (2015–2016). Nasjonal forsvarsindustriell strategi.
Verdien av gjenkjøp er ikke tilsvarende det kronebeløpet utenlandske foretak har handlet for med norske
leverandører som følge av gjenkjøpsavtaler. Verdien beregnes ut fra et sett med kriterier, hvor blant annet
størrelsen på bedriftene er en faktor.
13
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Vedlegg 3 gir en mer detaljert fremstilling av regional og fylkesvis fordeling av gjenkjøpsverdi i
perioden 2015-2018.
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Figur 13 – Total gjenkjøpsverdi fordelt på region for perioden 2015-2018 i mrd. 2019-kroner
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Figur 14 – Total gjenkjøpsverdi fordelt på fylke for perioden 2015-2018 i mrd. 2019-kroner
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3. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Denne rapporten har tatt for seg hva forsvarssektoren økonomisk bidrar med til samfunnet gjennom
sin tilstedeværelse og aktivitet, og hvilken effekt dette har for de regioner og fylker som er berørt.
Det totale bidraget til samfunnet er for 2019 beregnet til om lag 37 mrd. kroner, som utgjør en
økning på nærmere 500 mill. kroner sammenlignet med det økonomiske bidraget i 2018. Økningen
skyldes blant annet at FD er inkludert i datagrunnlaget som ligger til grunn for rapporten for 2019.
Beregningene er basert på sektorens utgifter knyttet til avlønning av personell, vare- og
tjenestekonsum, samt EBA (drift og investeringer). I tillegg kommer effekten av gjenkjøp på 1,4
mrd. kroner, samt den økonomiske effekten til utlandet beregnet til 4,8 mrd. kroner. Ytterligere 5,8
mrd. kroner går til utlandet gjennom kampflyinvesteringer.
Av det samlede bidraget til samfunnet som forsvarssektoren står for i 2019, er 45 prosent
personellrelaterte utgifter fra forbruk og skatt, 36 prosent kan relateres til kjøp av varer og tjenester,
og 19 prosent kommer fra EBA (investering og drift).
Regionsvis fordeling viser at det er Østlandet som er mottaker av den største andelen av
forsvarssektorens bidrag til samfunnet i 2019. Slik var det også i 2018. Dog knytter det seg en viss
usikkerhet til dette som følge av at den geografiske fordelingen av vare- og tjenestekjøp innebærer
at noen av effektene kan være registrert på Østlandet, men faktisk har funnet sted i andre regioner.
Det samlede direkte bidraget for 2019 fordeler seg på de syv største fylkene etter følgende
rangering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oslo (4,0 mrd. kroner)
Trøndelag (3,4 mrd. kroner)
Akershus (3,0 mrd. kroner)
Troms (2,3 mrd. kroner)
Nordland (1,9 mrd. kroner)
Buskerud (1,9 mrd. kroner)
Hordaland (1,9 mrd. kroner)

De fire fylkene/områdene med lavest økonomisk bidrag fra forsvarssektoren er Aust-Agder,
Telemark, Sogn og Fjordane og Svalbard/Jan Mayen.
Den geografiske fordelingen av forsvarssektorens økonomiske bidrag til samfunnet speiler i stort
sektorens geografiske lokalisering. Dette gjelder spesielt den økonomiske effekten generert av
personell. For regionen Nord-Norge utgjør den økonomiske effekten av forbruk og skatt 38 prosent
av det totale økonomiske bidraget. Til sammenligning utgjør kjøp av varer og tjenester 61 prosent
av forsvarssektorens totale økonomiske bidrag på Østlandet.
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Vedlegg 1: Forbruksandeler per kategori og antatt forbrukssted
Kategori

Forbruksandel i 201814

Antatt forbrukssted15

Transport

14,50

Bostedsfylke

Matvarer og alkolholfrie drikkevarer
Kultur og fritid
Alkoholdrikker og tobakk
Egenandeler til helse
Sum forbruk bostedsfylke

11,30
10,90
3,80
2,90
43,40

Bostedsfylke
Bostedsfylke
Bostedsfylke
Bostedsfylke

Bolig, lys og brensel16
Utenlandskonsum
Overnattings- og serveringingstjenester
Møbler og husholdningsartikler

21,60
8,50
6,70
5,90

Ukjent
Ukjent
Ukjent
Ukjent

Klær og skotøy
Post- og teletjenester
Utdanning
Sum ukjent forbruk
Sparing17

4,50
2,00
0,40
49,60
7,00

Ukjent
Ukjent
Ukjent

Sum lønnsinntekt

100,00

Ukjent

14

Forbruksandeler er hentet fra følgende kilde: Statistisk sentralbyrå (2018). Dette bruker nordmenn penger på.
Tilgjengelig fra: < https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/artikler-og-publikasjoner/dette-brukernordmenn-penger-pa >.
15
Dersom den ansatte pendler antas det at halvparten av alt forbruk som inngår i «Bostedsfylke» benyttes ved
arbeidssted/tjenestefylke.
16
Bolig, lys og brensel omfatter blant annet husleie, vedlikehold og reparasjon av bolig og elektrisitet. Disse
utgiftene er det vanskelig å henvise sikkert – eksempelvis vil nedbetaling av boliglån kunne gjøres til et annet sted
enn bostedsfylke, det samme med betaling av strømutgifter. Boligvedlikehold kan trolig henvises til bostedsfylke,
men det er problematisk å isolere disse utgiftene.
17 Sparingsandelen antas å utgjøre differansen mellom lønnsinntekt (100 prosent) og andelen benyttet til forbruk.
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Vedlegg 2: Regional og fylkesvis fordeling av økonomiske effekter av
forsvarssektorens tilstedeværelse i perioden 2018-201918

2018
Nord-Norge
Finnmark
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Nordland
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Svalbard/Jan Mayen
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Troms
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Trøndelag
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Vestlandet
Hordaland
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Møre og Romsdal
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Rogaland

18

4 332 148 854
415 860 765
149 098 094
63 313 497
160 491 164
42 958 010
1 561 643 347
576 508 290
243 459 616
577 288 203
164 387 238
2 434 679
1 076 132
1 358 547
2 352 210 062
618 401 988
314 459 017
973 797 704
445 551 352
3 396 921 211
378 671 336
2 100 614 164
499 403 941
418 231 770
3 684 787 138
2 015 561 093
292 863 729
101 702 238
959 339 625
661 655 502
892 333 455
18 300 918
3 802 534
47 514 638
822 715 365
718 989 300

2019
4 639 666 547
445 236 270
162 508 445
41 981 673
186 196 643
54 549 509
1 938 492 229
602 224 949
505 003 283
623 753 406
207 510 591
5 304 695
1 874 275
489 638
1 296 180
1 644 602
2 250 633 352
651 896 032
197 168 816
955 247 913
446 320 592
3 395 870 054
408 005 960
1 729 721 374
493 664 524
764 478 197
3 402 004 012
1 884 886 151
303 252 074
183 545 570
734 706 887
663 381 620
691 546 926
17 947 603
980
42 123 768
631 474 574
787 967 974

Tallene er presentert i 2019-kroner
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EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Sogn og Fjordane
EBA-drift
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Østlandet
Akershus
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Buskerud
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Hedmark
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Oppland
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Oslo
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Telemark
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Vestfold
EBA-drift
EBA-investeringer
Forbruk og skatt
Vare- og tjenestekjøp
Østfold
EBA-drift

139 124 478
47 324 086
194 275 389
338 265 348
57 903 290
9 672 065
22 796 054
25 435 171
9 602 660 711
2 823 750 776
376 433 707
901 639 158
1 545 677 911
1 503 244 842
41 591 315
31 766 483
173 903 555
1 255 983 489
943 710 889
299 433 135
23 069 377
517 140 532
104 067 845
797 649 616
91 963 528
50 093 172
205 511 713
450 081 203
2 413 769 901
218 273 868
32 124 752
753 312 695
1 410 058 585
84 194 409
2 072 498
201 696
28 394 216
53 526 000
526 554 353
112 756 777
8 205 385
149 178 229
256 413 962
509 785 926
164 890 784

144 711 515
45 224 004
229 052 270
368 980 185
37 602 962
9 794 871
16 220 850
11 587 241

11 535 457 999
2 996 926 936
389 775 259
106 778 166
802 353 954
1 698 019 557
1 902 965 746
43 416 810
21 406 514
113 590 353
1 724 552 069
861 543 894
311 814 952
37 275 872
425 977 640
86 475 430
747 418 720
96 969 975
40 889 026
154 536 930
455 022 789
4 034 169 966
239 835 375
106 741 209
914 283 663
2 773 309 719
88 794 768
2 163 462
21 733 053
64 898 252
430 622 189
115 490 924
12 468 797
119 998 674
182 663 795
473 015 779
163 743 181
21

3 564 842
EBA-investeringer
231 974 735
Forbruk og skatt
109 355 566
Vare- og tjenestekjøp
376 606 250
Sørlandet
86 729 578
Aust-Agder
6 702 795
EBA-drift
23 646 736
Forbruk og skatt
56 380 047
Vare- og tjenestekjøp
289 876 672
Vest-Agder
48 750 072
EBA-drift
33 131
EBA-investeringer
68 777 733
Forbruk og skatt
172 315 736
Vare- og tjenestekjøp
15 078 973 599
Ukjent fylke
46 447 491
EBA-drift
604 363 951
EBA-investeringer
10 074 650 15319
Forbruk og skatt
4 353 512 004
Vare- og tjenestekjøp
12 218 318 325
Utland
87 913 669
Forbruk og skatt
6 464 789 303
Kampflyinvesteringer
5 665 615 353
Vare- og tjenestekjøp
48 690 416 088
Totalsum

10 792 824
193 083 155
105 396 620
368 290 396
95 012 929
6 873 562
21 065 775
67 073 592
273 277 467
50 757 203
399 068
66 433 818
155 687 378
13 610 261 827
45 230 377
165 906 763
10 377 754 380
3 021 370 306
10 582 796 539
72 367 480
5 823 382 496
4 687 046 563
47 534 347 374

19

I arbeidet med denne rapporten ble det oppdaget en feil i fjorårets rapport. I samleposten «ukjent» inngikk kun
forbruk som ikke lot seg plassere geografisk, mens skatter og avgifter til staten var feilaktig utelatt. Denne feilen
er korrigert for i tabellen over, der «Forbruk og skatt» under «Ukjent fylke» i 2018 er følgelig økt med 4,6 mrd.
kroner.
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Vedlegg 3: Regional og fylkesvis fordeling av gjenkjøpsverdi for perioden
2015–201820

20

Region/Fylke
Nord-Norge
Finnmark
Nordland
Troms
Trøndelag
Nord-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Vestlandet
Hordaland
Møre og Romsdal
Rogaland
Sogn og Fjordane
Østlandet
Akershus
Buskerud
Hedmark
Oppland
Oslo
Telemark
Vestfold
Østfold
Sørlandet
Aust-Agder
Vest-Agder

2015

2016

2017

2018

52 011 772
33 024 143
18 987 629
550 582 918
521 707 898
28 875 020
107 218 147
20 121 359
29 181 446
57 915 342
3 846 997 848
314 015 646
768 040 092
772 832 021
63 449 653
781 372 880
191 269
1 138 237 255
8 859 032
46 913 631
42 311 854
4 601 777

52 722 463
47 957 573
4 764 890
858 747 081
857 290 892
1 456 189
48 468 330
201 682
403 503
47 863 144
2 662 336 478
319 021 395
482 095 896
720 346 814
172 476 919
126 405 818
127 624
840 577 017
1 284 996
201 046 102
127 600 123
73 445 980

543 592
543 592
206 140 010
196 894 384
9 245 625
82 646 891
30 457 226
18 610 747
33 578 918
1 601 447 162
163 391 766
591 764 354
207 084 292
117 220 408
130 846 881
388 905 997
2 233 465
81 384 910
62 559 678
18 825 232

43 007 329
43 007 329
25 153 440
19 247 396
5 906 044
57 470 362
598 710
3 024 487
53 847 165
1 049 007 045
164 517 979
493 132 534
44 410 955
86 678 894
81 449 435
178 817 248
252 745 932
75 180 201
177 565 732

Totalsum

4 603 724 316

3 823 320 455

1 972 162 565

1 427 384 108

Tallene er presentert i 2019-kroner
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Vedlegg 4: Regional og fylkesvis fordeling av økonomiske effekter av
forsvarssektorens økonomiske bidrag for perioden 2015-201721

Nord-Norge
Troms
EBA-drift
EBA-investering
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Nordland
EBA-drift
EBA-investering
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Finnmark
EBA-drift
EBA-investering
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Svalbard/Jan Mayen
EBA-drift
EBA-investering
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Trøndelag
Sør-Trøndelag
EBA-drift
EBA-investering
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Nord-Trøndelag
EBA-drift
EBA-investering
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Vestlandet
Hordaland
21

2015

2016

2017

5 277 453 239
2 968 258 750
471 086 944
599 711 583
18 987 629
413 468 689
1 465 003 905
1 795 214 316
433 481 896
152 210 744
33 024 143
153 048 658
1 023 448 876
508 733 583
128 023 069
161 517 832
41 544 054
177 648 628
5 246 590
1 238 048
3 502 752
505 790
2 202 873 920
1 497 866 065
150 539 578
623 333 830
28 875 020
177 055 757
518 061 879
705 007 855
89 646 783
4 163 822
521 707 898
28 555 255
60 934 097
4 102 701 224
2 814 475 196

5 212 212 098
3 099 663 090
381 491 435
660 075 197
4 764 890
435 717 441
1 617 614 126
1 676 754 166
336 615 700
83 779 842
47 957 573
156 070 648
1 052 330 403
433 450 884
102 889 615
90 341 792
38 545 618
201 673 860
2 343 957
817 081
407 410
1 119 467
3 644 159 067
2 593 641 661
118 891 184
1 711 954 245
1 456 189
218 907 314
542 432 727
1 050 517 406
70 902 041
3 550 788
857 290 892
39 117 606
79 656 079
4 086 949 340
2 782 872 015

5 042 244 838
3 154 116 199
348 154 482
490 940 850
435 669 068
1 879 351 799
1 553 581 790
333 954 910
129 611 887
114 755 997
975 258 995
332 533 430
99 232 557
15 318 403
41 636 968
176 345 502
2 013 419
1 137 868
520 787
354 764
2 992 439 767
2 762 287 379
118 106 884
1 804 857 735
193 875 331
645 447 429
230 152 388
74 623 630
46 202 388
29 260 579
80 065 791
4 008 046 226
2 807 737 640

Tallene er presentert i 2019-kroner
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216 986 940
174 728 815
167 999 738
EBA-drift
381 143 488
316 002 438
249 366 636
EBA-investering
20
121
359
201
682
Godskrevne gjenkjøp
679 026 946
669 374 418
690 468 200
Kjøp av varer og tjenester
1 517 196 463 1 622 564 662 1 699 903 066
Personellutgifter
567 259 664
860 960 122
774 326 048
Rogaland
105 378 538
90 497 160
96 493 744
EBA-drift
17 588 049
13 443 293
13 809 154
EBA-investering
57
915
342
47
863
144
Godskrevne gjenkjøp
139 144 229
440 431 904
394 831 689
Kjøp av varer og tjenester
247 233 507
268 724 620
269 191 461
Personellutgifter
676 039 061
394 886 199
396 987 797
Møre og Romsdal
11 405 330
8 994 755
10 345 361
EBA-drift
938 860
264 106
771 751
EBA-investering
29 181 446
403 503
Godskrevne gjenkjøp
615 123 930
358 813 774
369 344 606
Kjøp av varer og tjenester
19 389 495
26 410 060
16 526 079
Personellutgifter
44 927 303
48 231 004
28 994 741
Sogn og Fjordane
8
912
121
6
287
694
6 866 456
EBA-drift
7 360 016
2 663 032
85 381
EBA-investering
Godskrevne gjenkjøp
22
100
610
28
602
220
14
697
981
Kjøp av varer og tjenester
6 554 557
10 678 057
7 344 924
Personellutgifter
18 190 583 593 17 098 412 521 14 098 769 627
Østlandet
5 975 339 960 5 272 036 227 5 308 931 806
Oslo
305 306 626
212 240 259
194 003 799
EBA-drift
118 519 165
147 746 377
120 140 457
EBA-investering
781 372 880
126 405 818
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester 3 562 211 350 3 478 990 049 3 720 975 761
1 207 929 939 1 306 653 724 1 273 811 789
Personellutgifter
4 673 652 043 4 698 066 250 4 094 966 864
Akershus
270 225 783
206 059 675
170 179 136
EBA-drift
35 201 025
9 426 120
29 106 572
EBA-investering
314 015 646
319 021 395
Godskrevne gjenkjøp
2
898
281
984
2
848
322
731
2
626
649
688
Kjøp av varer og tjenester
1 155 927 606 1 315 236 328 1 269 031 468
Personellutgifter
2 077 398 687 1 693 518 979 1 606 664 621
Buskerud
30 656 009
24 502 076
27 169 013
EBA-drift
5 211 372
3 461 828
10 297 395
EBA-investering
768 040 092
482 095 896
Godskrevne gjenkjøp
1
212
023
217
1
105
590
683
1
506
399
114
Kjøp av varer og tjenester
61 467 996
77 868 496
62 799 099
Personellutgifter
1 061 195 207 1 413 588 616
904 969 138
Oppland
72 077 944
55 518 022
53 080 105
EBA-drift
99 838 315
8 247 191
1 188 706
EBA-investering
63 449 653
172 476 919
Godskrevne gjenkjøp
601 714 771
916 926 797
514 461 952
Kjøp av varer og tjenester
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Personellutgifter
Hedmark
EBA-drift
EBA-investering
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Østfold
EBA-drift
EBA-investering
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Vestfold
EBA-drift
EBA-investering
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Telemark
EBA-drift
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Sør-Norge
Vest-Agder
EBA-drift
EBA-investering
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Aust-Agder
EBA-drift
Godskrevne gjenkjøp
Kjøp av varer og tjenester
Utland
Utland
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Ukjent region
Ukjent fylke
EBA-drift
EBA-investering
Kjøp av varer og tjenester
Personellutgifter
Totalsum

224 114 524
2 154 860 519
250 932 494
88 399 241
772 832 021
66 154 007
976 542 757
615 725 599
121 409 771
87 529
8 859 032
228 708 132
256 661 134
1 509 621 982
76 956 021
697 691
1 138 237 255
188 307 535
105 423 480
122 789 596
863 314
191 269
121 735 012
468 139 087
363 683 830
36 350 704
15 828 443
4 601 777
194 368 580
112 534 326
104 455 257
6 435 745
42 311 854
55 707 657
323 621 353
323 621 353
126 370
323 494 983
1 596 067 741
1 596 067 741
415 735 138
3 498 505
18 004
1 176 816 094

260 419 687
2 100 659 582
200 146 401
44 642 341
720 346 814
62 998 424
1 072 525 601
661 333 563
99 147 104
1 284 996
262 843 879
298 057 584
1 185 520 425
55 132 980
840 577 017
185 126 876
104 683 552
73 688 879
600 972
127 624
72 960 283
561 866 874
368 416 196
28 182 105
6 596 656
73 445 980
136 590 552
123 600 904
193 450 678
5 673 700
127 600 123
60 176 855
340 813 844
340 813 844
281 535
340 532 309
1 439 513 283
1 439 513 283
412 511 719
1 027 001 564

336 238 375
1 257 454 207
170 998 787
17 102 439
64 340 924
1 005 012 058
500 076 036
66 037 470
1 519 388
150 351 684
282 167 493
373 277 693
27 182 664
231 128
257 112 737
88 751 164
52 429 261
590 343
51 838 918
343 753 794
278 153 550
23 195 518
35 752
151 970 930
102 951 350
65 600 244
6 095 435
59 504 809
454 161 128
454 161 128
454 161 128
1 723 684 583
1 723 684 583
501 677 480
168 898 245
103 453 410
949 655 447

32 161 440 157 32 383 927 025 28 663 099 962
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Til kommunene på Fosen
Osen, Åfjord, Indre Fosen og Ørland

Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av
Trøndersk Matfestival – et sted nær deg 2021
Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen ble i 2019 kåret til «One of the best food festivals in
Europe», av Dr Diane Dodd, IGCAT. Merkevaren Trøndersk Matfestival har en kundetilfredshet på over
80 %, og over 200.000 besøkende i løpet av de tre festivaldagene i Trondheim. I 2019 omsatte
utstillerne med salg for 14 MNOK – en snittomsetning på 100.000 kr per utstiller. I 2020 gjorde koronasituasjonen at vi måtte tenke nytt rundt festivalgjennomføringen og «Trøndersk Matfestival - Et sted
nær deg» ble løsningen.
FESTIVALSOMMEREN 2021 PLANLEGGER VI 3 FESTIVALER:
• Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim 29.-31.juli 2021
• Videreføre «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» 5.-7.aug 2021

TRØNDERSK MATFESTIVAL - ET STED NÆR DEG
Gjennomføringen «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» ga god synlighet og det ble gjennomført
mange aktiviteter og marked lokalt. Dette er av stor verdi når vi nå planlegger å videreføre Trøndersk
Matfestival - Et sted nær deg i 2021. Neste års gjennomføring legges til påfølgende helg, etter
gjennomføring i Trondheim. Dette vil skape ytterligere merverdi, mersmak og verdiskaping lokalt.
Produsentene og serveringsteder med lokal mat inviterer hjem der mat og drikke produseres.
«Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg» knyttes sterkt til arbeidet og målsettingen i European
Region of Gastronomy. Gjennomføringen 5. – 7. august er med å bygge en sterk matregion.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS | Kongens gate 30, 7012 Trondheim | Org. nr. 988 067 075 | www.oimat.no

BIDRAG FRA KOMMUNENE
For å kunne gjennomføre Trøndersk Matfestival – et sted nær deg 5.-7. august 2021, søker vi om
økonomisk støtte fra alle kommunene i Trøndelag. Grunnbeløpet per kommune for å delta på
«Trøndersk Matfestival - et sted nær deg», er kr 12.500.
• Gir tilgang til å bruke merkevaren Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 5. -7. august.
• Alle aktiviteter og arrangementer innenfor konseptet lokalmat og -drikke får tilgang til
profilmateriell med Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg.
• Oi! bistår med koordinering og kvalitetssikring av mat- og drikkeaktiviteter, i samarbeid med lokal
koordinator.
• Mulighet til å styrke samarbeidet mellom lokale produsenter og serveringsted i din kommune og
region (mat i reiselivet).
• Mulighet til å skape en salgsarena og synlighet for de minste lokalmatprodusentene i din kommune
– en startarena hvor de nye og mindre aktørene kan teste seg – det kan igjen gi rekruttering til nye
mat og drikkeprodusenter.
• Gratis deltakelse for produsenten. Oi! krever ikke deltakeravgift.
• Oppføring og synlighet på egen regionside på matriketmidt.no
• Mulighet til å synliggjøre aktiviteter i aktivitetskalender på matriketmidt.no. Her kan det filtreres
på kommune noe som gir mulighet til en komplett oversikt over alt som skjer lokalt.

MARKEDSFØRINGSPAKKE
Vi ønsker å vise fram alt som skjer 5. -7. august, og gi den oppmerksomheten arrangement og
aktiviteter fortjener. For å få til dette kan kommunen velge å bli med på en markedsføringspakke til
kr 7.500,- som synliggjør aktivitetene i din kommune og region.
• Pressemeldinger om generell aktivitet og enkelthistorier.
• Digital annonsering i nettaviser.
• 1 helside printannonse i lokalavis, uka før festivalen.
• Synlighet i Trøndersk Matfestival sine kanaler gjennom innlegg og annonsering (Facebook,
Instagram og TikTok/ Snapchat) Kanalene har mange følgere og god rekkevidde i hele regionen.

RETNINGSLINJER
• Deltagere må fylle de samme krav til kvalitet som ved en ordinær Trøndersk Matfestival
• Det er kun mat- og drikkeprodusenter, samt serveringssteder med fokus på lokalmat, som kan
delta
• Deltagere må registrere seg hos Oi! innen 30.mars
• Lokale arrangører står selv som teknisk arrangør, og har ansvaret for arrangementet
• Alle som deltar må bruke Trøndersk Matfestival sitt profilmateriell i henhold til profilkrav

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS
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BUDSJETT
Inntekter
Bidrag fra alle kommunene

Kr 460 000

Markedsføringspakker fra kommunene

Kr 270 000

Samarbeidspartnere

Kr 500 000

SUM

KR 1 230 000

Kostnader
Ledelse, organisering

Kr 290 000

Markedsføring

Kr 390 000

Koordinering av aktivitet

Kr 550 000

SUM

KR 1 230 000

Spesifisering kostnadsbudsjettet:
Ledelse, organisering: Mobilisering og møter med alle regionene. Oppfølging av lokale koordinatorer. Ta imot
deltagere i påmeldingssystem. Organisere helheten og konseptet «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg».
Markedsføring: Helsideannonse i lokalavis. Digital annonsering i nettaviser. Synlighet i alle kanaler til Trøndersk
Matfestival – har mange tusen følgere og stor rekkevidde. Profilmateriell «Trøndersk Matfestival – et sted nær
deg».
Koordinering av aktivitet: Oppfølging aktivitet i hver kommune/region sammen med lokal koordinator. Koble og
styrke samarbeidet mellom lokale produsenter og serveringsted. Legge inn all aktivitet i aktivitetskalender på
matriketmidt.no med mulighet for filtrering pr kommune. Oppføring på regionside på matriketmidt.no.

Vennlig hilsen
Aslaug Rustad

Brit Melting

Daglig leder Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Prosjektleder Trøndersk Matfestival
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INTERKOMMUNALT POLITISK RÅD

Støtteerklæring til pilotprosjektet Hysnes Ung
Hysnes Ung - en fyrlykt på ferden ut av utenforskapet:
Det har gjennom flere år nå vært jobbet med Hysnes Ung, et tilbud for ungdom
som har falt utenfor, eller står i fare for å falle utenfor, skole eller jobb. Med
midler fra omstillingsprogrammet har Indre Fosen kommune hatt et forprosjekt
som har konkludert med at dette er noe som det er grunnlag for å igangsette.
Man har etablert samarbeid og dialog med UniCare Helsefort, Fosen
Folkehøgskole, Stiftelsen HAV og flere lokale bedrifter som sammen med
offentlige instanser gir Hysnes Ung gode lokaliteter og et solid faglig
innhold. Trygge omgivelser og tilgang til fagkompetanse på stedet. Mange
ungdommer beskriver at de ikke får nyttiggjort seg tilbud som de gis i dag, da det
er for krevende å dra skyttel mellom skole/skolerådgiver, lege, psykisk helse,
NAV, NAV-tilbud/kurs/utplassering, gjeldsrådgiver osv. For fragmentert og for
lite samkjørt og tilrettelagt for den enkelte ungdom. På Hysnes vil fagpersoner
komme til dem, istedet for motsatt.
Prosjektet avgrenses mot ungdommer med klare diagnoser og rus. Og det er
nettopp her det ligger nytenking, av døgntilbud idag er det stort sett rus eller klar
helseutfordring/diagnose ol. som er et kriterium for å få plass. Men
ungdommene vi ønsker å nå er de som en i et av våre faggruppe-intervju omtalte
som "såpestykkeungdommer", de som ikke har noen klare diagnoser, men som
helt klart likevel sliter, de er det ekstra vanskelig å få tak på, de sklir mellom
fingrene "som såpe" og faller mellom alle stoler. Av ungdommene vi har
intervjuet beskrives sosiale vansker, lettere psykiske utfordringer, passer ikke
inn, skolevansker, takler ikke skoleformatet og klasseformatet, problemer med
familie/sosialt nettverk som gjør at ting som bygges opp på skolen rives ned på
fritid, flykter inn i (sosiale) formater på nett, døgnrytmeproblemer med MYE
mere. Og denne problematikken øker. En del av disse ungdommene har også
bakgrunn fra barnevernsinstitusjon. Det er behov for et tilbud som kan være bro
mellom institusjonslivet og livet på egen hånd. For den overgangen er meget
kritisk for mange av disse. Pr i dag går ungdommene fra å bo i et døgnbasert
barnevernstilbud, gjerne i en annen kommune, rett over i å helt måtte klare seg
selv når de fyller 18 år. Nå er det nylig pålagt kommunene å gi ettervern til
ungdommene til de blir 25 år, men hva har kommunene å tilby i dette
ettervernet? Hysnes Ung er da fyrlykta som kan vise vei, om det er i overgang fra
frafall fra/aldri starta VGS/jobb, eller fra barneverninstitusjon. Og et døgntilbud,
ikke bare dagtilbud, er nødvendig for å lykkes med dette.
www.fosenregionen.no
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Figur: Beskrivelse av saksgangen for ungdommer som har falt utenfor

De tilbud og tiltak som pr idag fins og kan være tilgjengelige/aktuelle blir for
fragmenterte og kortvarige. Det trengs noe mer. Mer tid, så mye tid som det
faktisk er behov for, mer kontinuitet, mer individuell oppfølging, mer
mestringsfokus, mer bygging av sjølfølelsen.
Folkehøgskoleopphold er et annet tilbud som er godt for mange (som har råd),
men som Fosen Folkehøgskole beskriver, så opplever de at de får stadig flere
elever inn som helt klart skulle hatt en type oppfølging mht psykisk helse og
andre vansker som de ikke er rigga for å håndtere. Hysnes Ung er glade for å
kunne ha et samarbeid med Folkehøgskole, og de med oss. De vil tilby Hysnes
Ung-ungdommene mulighet for å delta på valgfag og fordypningsuker på skolen,
slik at vi har tilgang til miljø med flere ungdommer, samtidig som det kan være
aktuelt for FF å kjøpe tjenester av Hysnes Ung for deres elever som kunne ha
nytte av oss. Et eget folkehøgskoletilbud Hysnes Ung har vært vurdert, men det
er en lang vei å gå, så en pilot med samarbeid FF vil gi det beste av to verdener.
Forskning viser også at denne type utfordringer blant ungdom bare øker, tross
fokuset som har vært på frafall og utenforskap i mange år nå. Vi har hatt
forskere fra NTNU med oss hele veien i forprosjektet, og at tilbudet er
forskningsbasert framover er viktig.
Et døgntilbud for denne gruppen er unikt og nytenkende, og ligger i
skjæringspunktet mellom helse, videregående skole og NAV. Siden dette er et
prosjekt som er såpass tverrfaglig og man ikke har noe tilsvarende i Norge fra
før, har det vist seg utfordrende å skaffe finansiering, og vi ser at det nå er
nødvendig å sette inn ekstra ressurs på det å få jobbet fram finansieringsbiten.
Det er et paradoks, "alle" sier at man må finne nye måter å tenke på og
samarbeide på for å redusere utenforskap, men med en gang man nevner
kr/øre, så kommer spørsmålet om dette er et helse-prosjekt, et skole-prosjekt, et
NAV-prosjekt?? Svaret er jo alle samtidig! Vi må få til et spleiselag.
www.fosenregionen.no
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Målet nå er et pilotprosjekt over 5 år (minimum 3-4), med plass til 810 ungdommer. Forprosjektet har vist at å starte med aldersgruppen 21-24 kan
være hensiktsmessig, da disse fort faller mellom to stoler; de har for eksempel
ungdomsrett i VGS, men ikke rett til oppfølging av OT-veileder lenger, slik at
oppfølging da evt skjer hos NAV, som gjerne ikke har kapasitet til den tette
oppfølginga som er nødvendig. Mange ønsker sjølsagt å gi tilbud lenger ned i
alder, men det satser vi på blir en mulighet etter hvert! Og at mye av det vi gjør
vil ha overføringsverdi på alle aldre egentlig, både opp og ned. Forskning vil være
sentralt.

Kommunene i Fosenregionen støtter arbeidet med prosjektet Hysnes ung og
stiller seg bak initiativet til å etablere og opprette dette pilottilbudet.

Vibeke Stjern
Rådsleder
Fosenregionen
Interkommunalt politisk råd

www.fosenregionen.no

