Statusoppdatering Byregionprogrammet
Satsingsområder med innspillsmøter
ref. forrige regionrådsmøte:

❖ Innovasjon og entreprenørskap 22/5

❖ Kompetanse 2/6
❖ UNG 7/6
❖ Infrastruktur og samferdsel ?

❖ Trender og fremtidsforskning 30/8-1/9

Innsatsområde

Innovasjon og entreprenørskap

Målsetting A

Førsteklasses førstelinjetjeneste

Strategi

Tilby rask og kompetent veiledning til gründere og etablert næringsliv

Tiltak 1

Tidsplan

Ressurs/finansiering

Ansvar

Bo/Bedrift/Besøk

2018

Hver kommune: plan

Kurs/kompetanseheving av førstelinjetjenester i alle kommunene

2018Hver kommune:næringsansv

Eks. Gratangen koord.

Bo/Bedrift

Tiltak 2

Etablere et forpliktende (permanent?) nettverk av næringsutviklere fra alle kommunene

2018Hver kommune:næringsansv

Eks Kvæfj og Skånland

Bo/Bedrift

Målsetting B

Sør-Troms: en region for innovatører og entreprenører

2019

Hver kommune: plan

Strategi

Skape en kultur for innovasjon og entreprenørskap der det er lov å lykkes

Tiltak 1

Koordinere og videreutvikle konseptet Makerspace eller tilsvarende i alle kommuner

Tiltak 2

Nettverksbasert samarbeid - "Re:tenk hele året" - utarbeide årshjul

2018 - 2019Rrådet + hver næringsansv
2018-2020Regionrådet

Regionrådet + 7 næringsansv

Bedrift/besøk?

Regionrådet + 7 næringsansv

Bedrift/besøk?

(felles interesser innen næringer eller på tvers av fag/næringer)
Tiltak 3

Fast ansatt Ungt entreprenørskaps (UE) - representant i regionen

Under målsetting, strategi og tiltak blir det utfyllende tekst og fakta
Presentasjon av planen blir ikke på xls format
Dette er kun et arbeidsverktøy

NB! Dette er kun eksempler

Fremdrift Byregionprogrammet
Mai – 1. september: Innspillsmøter og studietur til Luleå

September – 20. oktober: Bearbeidelse og utarbeidelse av utviklingsplan
med tiltaksdel (tidsplan, ressurser, ansvar)
20. oktober: presentasjon av planforslag til regionrådet (høringsrunde?)
(25-26/10 nettverkssamling i Haugesund)

8. desember (eller før): vedtak av plan i regionrådet
Desember 2017 og januar 2018: vedtak i kommunene

Fra februar -> GJENNOMFØRING
Programavslutning (KMD) vår 2018

Overordnet mål
Oppnå vekst og utvikling gjennom konkrete tiltak og samarbeid i regionen
Overordnet mål, satsingsområder og tilhørende strategier legger grunnlaget
for utarbeidelse av handlingsplaner og tiltak
Kjernespørsmål
Hvordan kan Sør-Troms som region legge best mulig til rette for utvikling og
vekst?

Samspill med Narvikregionen
Arena Troms

Samfunnsanalyse
(Norut)
Re:tenk Ung
Spørreundersøkelse
Re:tenk
Byregion.no
Fellesmøter
Sør-Troms
og Ofoten
Arena
Troms
(samarbeid med
Nord-Troms,
Midt-Troms og
Tromsøregionen)

Nettverkssamlinger

Møter med
næringslivet

Oppfølgingsmøter hver
kommune (etter Re:tenk)

KUNNSKAPSBANK
Regional strategisk næringsplan

Dyrøyseminaret

Annet,
flere
kilder

