REGIONALAVDELINGA
Seksjon for næring- og lokalsamf utvikl - REG AVD

Notat
Dato: 20.06.2018
Arkivsak: 2014/10180-20
Saksbehandlar: tonnils1

Til:

Fylkesutvalet

Frå:

Fylkesrådmannen

Oversikt over tilsegn for næringsutvikling i Hordaland per 30. 06.2018
Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland (HNH) er styrande for bruken av
næringsretta utviklingsmidlar i Hordaland, og gir føringar for andre offentlege etatar sitt utviklingsarbeid i
fylket.
Regional næringsplan for Hordaland, er det overordna styringsdokumentet for handlingsprogrammet.
Handlingsprogrammet for 2018 er utarbeidd med støtte frå ei ressursgruppe sett saman av representantar
frå partnarskapen, Bergen kommune, Odda kommune, UH-sektoren, NCE Maritime CleanTech og
Hordaland fylkeskommune. Regionalt næringsforum (RNF) har vore styringsgruppe og gjeve tilråding til
fylkesutvalet før endeleg godkjenning. Handlingsprogrammet vart vedteke i fylkesutvalet 23.februar 2018.
Prosjekt og tiltak som skal finansierast vil bli vurdert i lys av prioriteringane og føringane i
handlingsprogrammet.
Prosjekta som er med i denne oversikta har fått tildelt midlar frå budsjettpost B i HNH, som gjeld
Tilrettelegging for næringsutvikling, inkludert øyremerkte midlar. Dette er delvis søkbare midlar kor
søknadane blir handsama administrativt.
Prosjekta som er med i denne oversikta har fått tildelt midlar frå budsjettpost B i HNH, som gjeld
Tilrettelegging for næringsutvikling, inkludert øyremerkte midlar. Dette er delvis søkbare midlar kor
søknadane blir handsama administrativt. Rapporteringa er i samsvar med budsjettinndelinga under post B i
HNH budsjettet:
B-1: Meir entreprenørskap og innovasjon
B-2: Relevant kompetanse
B-3: Sentral vekst og attraktive regionsenter
B-4: Bransjeretta tiltak
B-5: Klimaretta tiltak
B-6: Grøn konkurransekraft
B-8: Øyremerkte midlar til program
B-9: Øyremerka midlar til samarbeidsaktørar
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Fordelinga mellom regionane er synleggjort i teksten under tabellen.
Denne oversikta med informasjon om prosjekt som får støtte frå budsjettpost B, i HNH, blir gjeve som
orienteringssak og inneheld:
Tabell med oversikt over alle tilsegn løyvd sidan førre oversikt.
Tabell med samla tal for 2018 fordelt i tråd med inndelinga over.
Kommentarar
Vedlegg med kort presentasjon av dei prosjekta som har fått tilsegn i siste periode.
Siste oversikt vart gjeve til fylkesutvalsmøtet 03.05.2018 med ei oversikt fram til 31.03.2018.
Denne oversikta syner utviklinga frå 01.04.2018 til 30.06.2018.

Prosjekt handsama i perioden 01.april til 30. juni 2018:
Tilsegnsnr

Prosjektnamn

Tilskotsmottakar

Nasjonalt visningssenter
for de blå næringene

GCE subsea, NCE
seafood m.fl.

064-2018

041-2018

Søknad om støtte til
Øygarden konferansen
29.november 2018

Vest Næringsråd

050-2018
Innovasjonsuken OPP
2018
046-2018

100-2018

Forprosjekt-utvikling av
inkubatorprogram for
helse
Vidareutvikling av
gartnarutdanning for
vaksne

Bergen
Teknologioverføring
Bergen
Teknologioverføring

103-2018

045-2018
040-2018
044-2018
057-2018

Doc Norway Market
Fellesstand AquaNor
2019
Fiskerihavn i
Hovlandshagen Bømlo
Støtte til Arendalsuken
2018

Prosjektkostnad

Tilsegnssum

B-1: Meir
entreprenørskap og
innovasjon
B-1: Meir
entreprenørskap og
innovasjon

1 350 000

350 000

500 000

150 000

B-1: Meir
entreprenørskap og
innovasjon

1 500 000

300 000

B-1: Meir
entreprenørskap og
innovasjon

500 000

250 000

B-2: Relevant
kompetanse

709 000

200 000

B-3: Sentral vekst og
attraktive
regionsenter

760 000

150 000

B-3: Sentral vekst og
attraktive
regionsenter
B-4: Bransjeretta
tiltak
B-4: Bransjeretta
tiltak
B-4: Bransjeretta
tiltak
B-4: Bransjeretta
tiltak

625 000

400 000

660 000

85 000

850 000

200 000

200 000

100 000

1 094 300

150 000

Voss gymnas

110-2018
Veksthus på tak i Bergen
Søknad om støtte til
mulighetsstudier knytt til
utvikling av Vossevangen

Innsatsområde

Norsk Institutt for
Bioøkonomi (NIBIO)

Voss kommune
Vestnorsk filmsenter
Hordaland
fylkeskommune
Bømlo Fiskerihavn
AS
Stiftelsen Maritime
Bergen
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051-2018

Kystopplevelser i
Hordaland

Samarbeidsrådet for
Sunnhordland

043-2018
Bergen Matfestival 2018
066-2018
055-2018

058-2018
069-2018
106-2018

Totalt
tilsegn

Endringsglede 2
Framo innovation:
omstillingsprosjekt for å få
flere ben å stå på
#LeveDigital
Mulighetsbanken 2018
Corvus Norway:
Etablering av ny
batterifabrikk med fokus
på Norge

Matarena AS
Kvinnherad
Næringsservice

B-4: Bransjeretta
tiltak
B-4: Bransjeretta
tiltak
D: Omstilling 2018

2 150 000

200 000

4 370 000

400 000

650 000

300 000

D: Omstilling 2018

4 747 000

1 500 000

D: Omstilling 2018

3 100 000

1 550 000

D: Omstilling 2018

660 000

200 000

D: Omstilling 2018

1 602 500

550 000

26 027 800

7 035 000

Framo AS
GCE Subsea SA
Næringsseksjonen
Bergen kommune

Corwus Norway AS

18

Totalt antal tilsegn fordelt på innsatsområde 2018:

B-1:
B-2:
B-3:
B-4:
B-6:
B-8:
B-9:
C:
D:

Innsatsområde
Entreprenørskap og innovasjon
Relevant kompetanse

Tal tilsegn
6
4

Prosjektkostnader
34 650 000
2 009 050

Støttebeløp

Heilskapelig samfunnsutvikling
Bransjeretta satsingar
Grøn konkurransekraft
Øyremerka midlar til program
Øyremerka midlar til
samarbeidsaktørar
Regionale etablerarfond
Omstilling 2018
Totalt:

2
11
2
1
0

1 385 000
22 500 100
1 200 000
3 000 000

550 000
1 910 000
300 000
450 000

6
7
39

4 000 000
15 395 500
84 139 650

4 000 000
6 000 000
18 090 000

4 300 000
580 000

Det er i perioden gjeve tilsegn til totalt 18 prosjekt og tiltak med ei samla kostnadsramme på vel 26 millionar
kroner. Fylkeskommunen sin finansieringsdel er ca 27 %.
Tabellane syner at det er store skilnader i fylkeskommunen sin finansieringsdel i dei ulike tiltaka. I somme
av prosjekta er me inne med ein finansieringsdel på 50%, medan i andre prosjekt er vår finansieringsdel
relativt låg og syner at sjølv med låge finansieringsdelar utløyser me til dels store prosjekt og tiltak.
Fordelinga på post C Regionale etablerarfond:
Regionrådet Nordhordland: kr: 2 625 000
Hardangerrådet: kr 583 000
Samarbeidsrådet for Sunnhordland kr: 792 000
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Nasjonalt visningssenter for de blå næringene
Tilsegn-064-2018
Hordaland fylkeskommune har alt gitt tilskudd til å få utarbeidet en analyse for et nasjonalt visningssenter
for grønne løsninger
Totale prosjektkostnader: kr 1 350 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Bergen kommune:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Innovasjon Norge:
Klynger:
Næringslivet:

kr 250 000
kr 350 000
kr 550 000
kr 200 000
kr 0

Prosjektstart: 10.05.2018.
Prosjektslutt: 31.01.2019.
Prosjekteigar:
GCE Subsea, NCE Seafood InnoC, NCE Maritime CleanT
Prosjektleiar:
Invest in Bergen, tone@investinbergen.no
Sakshandsamar:
Inge Døskeland, tlf. +47-55239315, epost: inge.doskeland@hfk.no
Samandrag:
Dette prosjektet ble dreid mer over mot den kunnskapen, kompetansen, det næringsmiljøet og særegne
stillingen Hordaland og Bergen har innen de blå næringene. Bergen Næringsråd var søker her, og hadde
samlet bred oppslutning i fylket om initiativet. Rapporten fra dette arbeidet ligger vedlagt.
Tilsegnsdato: 14.05.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Tilrettelegging for næringsutvikling
Budsjett: B-1 Entreprenørskap og innovasjon 550.64
Innsatsområde: B-1: Nettverk og klynger
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Søknad om støtte til Øygardenkonferansen 29.november 2018
Tilsegn-041-2018
Det finner sted en kommunesammenslåing med virkning fra 1.1.20 som allerede er kommet langt hva
gjelder implementering og organisering av den fremtidige kommunen.
Totale prosjektkostnader: kr 500 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Deltageravgift:
Hordaland Fylkeskommune:
Nye Øygarden kommune:
Sparebanken Vest:
Vest Næringsråd- egeninnsats:

kr
kr
kr
kr
kr

80 000
150 000
80 000
100 000
90 000

Prosjektstart: 05.03.2018.
Prosjektslutt: 30.11.2018.
Prosjekteigar:
Vest Næringsråd
Prosjektleiar:
Henning Hauso, henning@vnr.no
Sakshandsamar:
Kari Patricia Kleppe,
tlf. 55239568, epost: kari.patricia.kleppe@hfk.no
Samandrag:
Det er et uttalt mål at regionen trenger å fokusere på innovasjon og hvordan den best kan tiltrekke og
utnytte regional og global kompetanse. Fremtidsfokus og ivaretakelse av næringslivet i en tid med store
endringer i rammebetingelsene krever at næringslivet sammen med kommunene øker fokuset på dette.
Tilsegnsdato: 03.04.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Tilrettelegging for næringsutvikling
Budsjett: B-1 Entreprenørskap og innovasjon 550.64
Innsatsområde: B-1: Nettverk og klynger
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Innovasjonsuken OPP 2018
Tilsegn-050-2018
Innovasjonsuken OPP er tuftet på den gode dugnadsånden som det har vært en tradisjon for i regionen.
Totale prosjektkostnader: kr 1 500 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Anna finansiering:
Bergen Kommune:
BTO:
DNB + andre:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Innovasjon Norge:
SIVA:

kr
kr
kr
kr
kr

100 000
250 000
200 000
150 000
300 000

kr 250 000
kr 250 000

Prosjektstart: 01.01.2018.
Prosjektslutt: 31.12.2018.
Prosjekteigar:
Bergen Teknologioverføring
Prosjektleiar:
Hans Fredrik Hag, hans.hag@bergento.com
Sakshandsamar:
Tonje Marie Solsvik,
tlf. -, epost: tonje.solsvik@hfk.no
Samandrag:
Innholdet i uken er det aktørene selv som står for, mens OPP jobber for økt koordinering, samarbeid,
deltakelse og utvikling av konsepter som flere kan delta på. Dugnadsånden vil fortsatt være den viktigste
faktoren for suksess og OPP vil fortsette med å legge til rette for gode samarbeid, nettverksbygging og
felles utvikling av arrangementet. Dette vil være en viktig del av den videre utviklingen av OPP.
Tilsegnsdato: 12.06.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-1 Entreprenørskap og innovasjon
Innsatsområde: B-1: Tilretteleggjande tiltak for etablerarar
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Forprosjekt - utvikling av inkubatorprogram for helse
Tilsegn-046-2018
BTO ønsker å utvikle et skreddersydd inkubasjonsprogram innen helse, både primær- og
spesialisthelsetjenesten.
Totale prosjektkostnader: kr 500 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Annen støtte/ egeninnsats:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr 250 000
kr 250 000

Prosjektstart: 02.05.2018.
Prosjektslutt: 01.12.2018.
Prosjekteigar:
Bergen Teknologioverføring
Prosjektleiar:
Bjarte Horn, bjarte.horn@bergento.com
Sakshandsamar:
Torill Monstad,
tlf. 55239292, epost: torill.monstad@hfk.no
Samandrag:
Det er naturlig å se programmet i sammenheng med etableringen av kunnskapsklyngen "Helsecampus
Årstadvollen" og en medisinsk inkubator på Haukeland. Se for øvrig "Prosjektbeskrivelse" for utdyping.
Tilsegnsdato: 09.04.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-1 Entreprenørskap og innovasjon
Innsatsområde: B-1: Tilretteleggjande tiltak for etablerarar
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Vidareutvikling av gartnarutdanning for vaksne
Tilsegn-100-2018
Då kunnskapsløftet vart innført var det utvikla eit tilbod om gartnarutdanning for vaksne på deltid ved
Hjeltnes vgs.
Totale prosjektkostnader: kr 709 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
RULL-midlar, landbruket Hordaland:
Vaksenopplæringsmidlar:

kr 200 000
kr 284 000
kr 225 000

Prosjektstart: 04.06.2018.
Prosjektslutt: 20.06.2019.
Prosjekteigar:
Voss gymnas
Prosjektleiar:
Andrid Solaas Innset, andrid.innset@hfk.no
Sakshandsamar:
Heidi Bjønnes Larsen,
tlf. -, epost: heidi.bjonnes.larsen@hfk.no
Samandrag:
I starten var det inntak annakvart år, men ut frå søkartal har det sidan 2014 vore inntak kvart år. Så vedlagt
liste over søkartal, inntak og fullføring.
Gartnarutdanning finst ikkje for ungdom på fulltid, verken i Hordaland eller andre fylker, bortsett frå 1-2
private skular på Austlandet. For landbruksnæringa / gartnarnæringa i Hordaland er dette difor eit viktig og
etterspurd tilbod.
Tilsegnsdato: 06.06.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Tilrettelegging for næringsutvikling
Budsjett: B-2 Relevant kompetanse
Innsatsområde:
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland

Side 9/21

Veksthus på tak i Bergen
Tilsegn-110-2018
Flere ulike trender og utviklingstrekk tilsier at veksthus på tak er et tema som det er interessant å utrede.
Totale prosjektkostnader: kr 760 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Bidrag partnere:
Fylkesmannens landbruksavdeling:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr 460 000
kr 150 000
kr 150 000

Prosjektstart: 10.08.2018.
Prosjektslutt: 20.06.2019.
Prosjekteigar:
Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO)
Prosjektleiar:
Anna Birgitte Milford, anna.birgitte.milford@nibio.no
Sakshandsamar:
Heidi Bjønnes Larsen,
tlf. -, epost: heidi.bjonnes.larsen@hfk.no
Samandrag:
Veksthus på tak er noe som kan inngå i ulike typer nye byggeprosjekter, eller på allerede eksisterende
bygninger. Veksthusene kan driftes etter ulike økonomiske modeller. Ved kommersiell drift kan
entreprenører dyrke for salg gjennom ulike bedriftsmodeller, for eksempel for salg som lokalmat, som en del
av restaurantdrift, eller gjennom en form for andelslandbruk der forbrukere deltar med dugnadsarbeid.
Veksthusene kan også ligge på tak på offentlige bygninger som sykehus, sykehjem, skoler, barnehager
eller fengsel, og være knyttet til virksomheten i bygningen. Det er også mulig å kombinere kommersiell
veksthusdrift med sysselsetting av grupper mer spesielle behov for integrering i arbeidslivet, som
asylsøkere, rusmisbrukere eller tidligere innsatte. Veksthus kan også driftes ikke-kommersielt, og legges inn
i boligprosjekter for at beboere skal kunne dyrke selv, og for eksempel også ha funksjon som felles
oppholdsrom. Veksthusene kan da også bli et sosialt innslag som øker verdien på boligene. Veksthus som
en del av bebyggelse i bynære strøk kan også, dersom de bygges på den rette måten, bidra til
forskjønnelse av byen og heve den estetiske verdien av området de bygges i. Bygningen og
planteproduksjon kan få gjensidig nytte av hverandre med hensyn til energi (overskuddsvarme),
klimaregulering (ventilasjonssystem), samt CO2 utveksling (planter er effektiv i å rense luften fra CO2).
Tilsegnsdato: 15.06.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-4 Bransjeretta tiltak, B-3 Heilskapleg samfunnsutvikling
Innsatsområde: B-4: Landbruk og lokal mat, B-3: Bergensregionen
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Søknad om støtte til muligheitsstudier knytt til utvikling av
Vossevangen.
Tilsegn-103-2018
Voss kommune jobbar no med rullering av fleire viktige planar. Dette gjeld kommuneplanen, ny
sentrumsplan og plan for sentralidrettsanlegget. Voss kommune skal slåast i saman med Granvin Herad frå
01.01.2020 og den nye kommuneplanen blir den fyrste felles planen for desse to kommunane.
Totale prosjektkostnader: kr 625 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Anna finansiering:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Kommunen eigne midlar:

kr 200 000
kr 400 000
kr 600 000

Prosjektstart: 01.05.2018.
Prosjektslutt: 31.08.2018.
Prosjekteigar:
Voss Kommune
Prosjektleiar:
Elisabeth Lillegraven, elisabeth.lillegraven@voss.kommune.no
Sakshandsamar:
Kari Patricia Kleppe, tlf. 55239568, epost: kari.patricia.kleppe@hfk.no
Samandrag:
Det blir og arbeida med 2 store planar i sentrum. Områdeplanen for sentrum som strekker seg frå
Svartenakken i vest til Amfi i aust, jernbanen i nord og til elva Vosso i sør. Dette inneber at Voss har
muligheit for å sikre god og heilskapleg planlegging for vidare utvikling i sentrum og for kommunen som
regionsenter.
Kommunen har oppretta ein 2-årig prosjektstilling for å lage ny sentrumsplan på Voss. Dette er eit stort og
omfattande arbeid som tek tak i eit stort område (1,9 km aust-vest og rundt 1,2 km nord-sør på det
breiaste) for å sikre ein god heilskap i sentrum.
Prosjektet det vert søkt midlar til er 2 muligheitsstudie som skal bygge vidare på det DIVE-analysen
konkluderer med. Muligheitsstudia skal legge eit kvalitativt grunnlaget for arbeidet med sentrumsplanen. Det
blir og eit viktig rammeverk for brukarmedverknad der ein kan presentere ulike framtidige scenario som gjev
grunnlag for diskusjon. Dette materialet kan og brukast for ein overordna diskusjon rundt visjon og verdiar
for framtida på Voss.
Sentrumsplanarbeidet har ei stram tidsramme og det er viktig at dette arbeidet kjem i gang før sommaren
2018 for at det kan nyttast inn i arbeidet med den nye sentrumsplanen.
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Tilrettelegging for næringsutvikling
Budsjett: B-3 Heilskapleg samfunnsutvikling
Innsatsområde: B-3: Regionsenter
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Doc Norway Market
Tilsegn-045-2018
Totale prosjektkostnader: kr 660 000
Vestnorsk filmsenter ønsker å etablere en markedsplass i Bergen for norske dokumentar, rettet mot globale
aktører i det nordamerikanske markedet. Beslutningstakere og oppkjøpere fra de viktigste aktørene som
Netflix, Amazon, HBO, CNN Films, New York Times inviteres til å møte den norske bransjen og deres
prosjekter.
Finansieringsplan for prosjektet:
Ambassader:
Bergen kommune:
Fritt Ord:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Mediefondet Zefyr:
NFI:
Vestnorsk filmsenter:

kr
kr
kr
kr

20 000
85 000
100 000
85 000

kr 80 000
kr 200 000
kr 90 000

Prosjektstart: 15.04.2018.
Prosjektslutt: 30.11.2018.
Prosjekteigar:
Vestnorsk filmsenter v/ Stine Tveten
Prosjektleiar:
Stine Tveten, post@vestnorskfilm.no
Sakshandsamar:
Kari Patricia Kleppe,
tlf. 55239568, epost: kari.patricia.kleppe@hfk.no
Samandrag:
Målet er å skape nye markedsmuligheter, økt salg og kultureksport for produsenter av dokumentarfilmer og
-serier, og etablere Bergen som et springbrett for dette.
Tilsegnsdato: 11.04.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Tilrettelegging for næringsutvikling
Budsjett: B-4 Bransjeretta satsingar
Innsatsområde: B-4: Medie- og kulturbasert næringsliv
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Fellesstand AquaNor 2019
Tilsegn-040-2018
AquaNor er ei av verdas største akvakulturmesse.
Totale prosjektkostnader: kr 850 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Rogaland fylkeskommune:
Sogn og Fjordane fylkeskommuen:
VestMarin:

kr 200 000
kr 200 000
kr 200 000
kr 250 000

Prosjektstart: 01.09.2018.
Prosjektslutt: 31.12.2019.
Prosjekteigar:
Hordaland fylkeskommune, RA, Seksjon for næring
Prosjektleiar:
Salt Lofoten AS, post@salt.nu
Sakshandsamar:
Siri Hanson,
tlf. 55239286, epost: siri.hanson@hfk.no
Samandrag:
Vestlandsfylkene har i ein årrekke samarbeida om stand og fellesprofilering på AquaNor i Trondhjem. Felles
standen innholder verksemder og andre marine aktørar frå Vestlandet. I tillegg vert det lagt opp til faglege
foredrag, omvisning, mottaking og møter. SALT as var prosjektleiar i 2017. Opsjon på prosjektleiarjobben i
2019 vart lagt inn i anbodet.
Tilsegnsdato: 04.04.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Tilrettelegging for næringsutvikling
Budsjett: B-4 Bransjeretta satsingar
Innsatsområde: B-4: Marin sektor
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Det skal etablerast fiskerihavn i Hovlandshagen på Bømlo.
Prosjektet er omtalt i NTP 2018 -2029
Tilsegn-044-2018
Bømlo kommune var tidleg ute med sin første fiskerihavneplan. Den vart vedteken i 1994. Etter det har det
vore etablert ein mindre molo ut til "Litla Bleikjo" bygt og etablert i eit samarbeid mellom kommunen og
Kystverket.
Totale prosjektkostnader: kr 200 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Bømlo Fiskerihavn:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr 100 000
kr 100 000

Prosjektstart: 02.02.2018.Prosjektslutt: 16.05.2018.
Prosjekteigar:
Bømlo Fiskerihavn AS
Prosjektleiar:
Sverre Olav Svarstad, sverre@bomlofiskerihavn.no
Sakshandsamar:
Inge Døskeland, tlf. +47-55239315, epost: inge.doskeland@hfk.no
Samandrag:
Området vart planert og det er ei fleire etableringar av verksemder i området. Espevær Laks, Bømlo
Skipsservice, Edelfisk osv. Det er også ein del meter kai i området som er eigd og brukt av Eidesvik & Co.
Rundt 2010 vart Bømlo kommune kontakta av dei lokale fiskarane i Langevåg på Bømlo. Dei representerer i
alt 9 havgåande fiskefartøy og har ikkje liggeplass til båtane sine lokalt. Dei ligg på Husøya i Haugesund.
Dårleg økonomi i dette og langt vekke frå der dei bur. Dei yngste at kommunen tok tak i dette, og jobba
fram ei framtidsretta liggehavn for båtane. Det ville bety mykje for framtidig utvikling og rekruttering. Den
yngre generasjonen var då i ferd med å overta, og det er nå ein realitet. Kommunen tok tak i prosjektet, og
gjekk i gang med å utarbeide grunnlag for reguleringsplan med målsetting om ei moderne fiskerihavn.
Kommunen oppretta ein breitt kontaktnett med tanke på å få ei statleg finansiert fiskerihavn. Eit målretta
arbeid vart gjennomført, og kommunen oppnådde å få prosjektet omtala i regional transportplan for
Hordaland Fylkeskommune, Samferdselsplan for Sunnhordland og ikkje minst ein kort omtale av prosjektet i
forrige Nasjonal Transportplan. Der vart det slått fast at Kystverket skulle samarbeide med Bømlo kommune
om eit forprosjekt av Fiskerihavna, med tanke på å koma med i NTP 2018 - 2019.
Bømlo kommunestyre vedtok reguleringsplan for Fiskerihavn på Langevåg i 2015. Kystverket har utarbeidd
eit forprosjekt ( langt på veg inn i eit hovudprosjekt). Under handsaminga av NTP 2018 - 2029 kom
Fiskerihavna på Bømlo inn som ei statleg finansiert fiskerihavn med ei finanseringsramme på 197 million
kroner. Prosjektet er prioritert i siste halvdel av NTP sitt handlingsprogram, dvs i perioden 2014 - 2029.
Under handsaminga av statsbudsjettet for 2018 vart det opna for forskottering av statleg finansierte
prosjekt.
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Tilrettelegging for næringsutvikling
Budsjett: B-4 Bransjeretta satsingar
Innsatsområde: B-4: Maritime næringar
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Søknad om støtte til Arendalsuka 2018
Tilsegn-057-2018
Arendalsuka har etablert seg som en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og
næringsliv møtes, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.
Totale prosjektkostnader: kr 1 094 300
Finansieringsplan for prosjektet:
Bergen kommune:
Bergens Rederiforening:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Hovedsamarbeidspartnere:
Maritime Bergen:

kr 150 000
kr 150 000
kr 150 000
kr 450 000
kr 194 300

Prosjektstart: 02.10.2017.
Prosjektslutt: 17.08.2018.
Prosjekteigar:
Stiftelsen Maritime Bergen
Prosjektleiar:
Kjersti Soldal Meredith, kjersti@maritimebergen.no
Sakshandsamar:
Inge Døskeland,
tlf. +47-55239315, epost: inge.doskeland@hfk.no
Samandrag:
I 2018 seiler Maritime Bergen Seilskipet Statsraad Lehmkuhl til Arendal for å vise frem næringslivet i vest
og forankre nasjonale samarbeid med viktige aktører for næringen.
Vi vil gjennom bruk av skipet invitere våre samarbeidspartnere til å bruke Statsraad Lehmkuhl som arena
for egne arrangement med aktuelle tema. Maritime Bergen vil også invitere til egne arrangement om bord i
skipet i løpet av uken i Arendal. Vi ønsker å løfte frem bredden av næringslivet i Bergen og at det skal være
lav økonomisk terskel for å kunne delta med aktivitet om bord. Det viser seg også å være vanskelig å få
overnatting i Arendal denne uken og vi tilbyr derfor køyeovernatting om bord mot vederlag.

For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Tilrettelegging for næringsutvikling
Budsjett: B-4 Bransjeretta satsingar
Innsatsområde: B-4: Maritime næringar
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Kystopplevelser i Hordaland
Tilsegn-051-2018
Kystområdene i Hordaland er til dels lite utviklet og tilrettelagt mht reisemålsutvikling. Det har vært et ønske
fra regionen å vurdere nærmere grunnlaget og behovet for et samarbeid på tvers av kommunegrensene og
destinasjonsgrensene. Totale prosjektkostnader: kr 2 150 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Anna finansiering:
Bedriftenes egen betaling:
Bedriftenes egeninnsats timer:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr
kr
kr
kr

100 000
250 000
250 000
200 000

Prosjektstart: 01.05.2018.
Prosjektslutt: 01.05.2020.
Prosjekteigar:
Samarbeidsrådet for Sunnhordland
Prosjektleiar:
Trond Amland, trond@reiselivsutvikling.no
Sakshandsamar:
Kari Patricia Kleppe,
tlf. 55239568, epost: kari.patricia.kleppe@hfk.no
Samandrag:
På bakgrunn av dette ble det våren 2015 gjennomført et forstudie der man kartla potensialet og
mulighetene for et samarbeid med tematurisme som utgangspunkt, og med særlig fokus på aktivitets- og
opplevelsesturisme. Initiativtakere til forstudiet var destinasjonsselskapene visitSunnhordland,
Kysteventyret/Gode Sirklar og visitBergen/reisemål Nordhordland. Målet med forstudiet var hovedsakelig å
få avklart potensialet for utvikling og aktørens reelle vilje til å gå videre med et helhetlig utviklingsarbeid i et
bedriftsnettverk. Gjennom et slikt samarbeid så man også mulighetene for bl.a. å bidra til å oppfylle
Hordaland fylkeskommune’s strategiske mål i reiselivsplanen om å ”skape flere unike og kvalitativt gode
opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med høy betalingsvillighet.”

Tilsegnsdato: 03.05.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 550.64 - Tilrettelegging for næringsutvikling
Budsjett: B-4 Bransjeretta satsingar
Innsatsområde: B-4: Reiseliv
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Bergen Matfestival 2018
Tilsegn-043-2018
Matarena AS er eid av aktører innen både landbruks- og sjømatnæringen, herunder Smak av Kysten, HMP
Bergen, Hordaland Bondelag, Samarbeidsrådet for landbruksorganisasjonene i Hordaland og Sogn og
Fjordane, Hanen Vest og Bondens marked.
Totale prosjektkostnader: kr 4 370 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Annen offentlig støtte, sjømat:
Bergen Kommune:
Bidrag privat næringsliv, egenfinansiering:
Billettinntekter Bergen Matfestival:
Deltakeravgift:
Fylkesmannen i Hordaland:
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Innovasjon Norge matprogrammet:

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

250 000
250 000
500 000
880 000
1 140 000
250 000
100 000
400 000

kr 600 000

Prosjektstart: 01.02.2018.
Prosjektslutt: 31.10.2018.
Prosjekteigar:
Matarena AS
Prosjektleiar:
Ingerid Wembstad, ingerid@matarena.no
Sakshandsamar:
Heidi Bjønnes Larsen,
tlf. -, epost: heidi.bjonnes.larsen@hfk.no
Samandrag:
Matarena AS har ikke erverv som formål.
Matarena skal inspirere, utvikle kunnskap og skape møteplasser for å fremme bærekraftig lokalmat fra sjø
og land.
Selskapet er opprettet som et resultat av behov for mer koordinert utvikling og skal bidra til økt samarbeid
mellom de to næringene når det gjelder kompetanse-, produkt- og kvalitetsutvikling. Her vil samarbeidet
knyttet til Bergen Matfestival være en viktig del av dette arbeidet.
Tilsegnsdato: 12.04.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.60 - Næringsutvikling og kompetanse
Budsjett: B-4 Bransjeretta tiltak
Innsatsområde: B-4: Landbruk og lokal mat
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Endringsglede 2
Tilsegn-066-2018
Krisa i oljenæringa gjorde at arbeidsledigheita i regionen skaut i veret. NAV satt plutselig med høgt utdanna
og godt kvalifiserte folk i si portefølge, som ikkje får arbeid lokalt eller regionalt. Mange av disse har i dag
fått midlertidig arbeid eller har valgt å pendle til andre stader, utanfor regionen.
Totale prosjektkostnader: kr 650 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
Kvinnherad Næringsservice Eigeinnsats:
NAV Kvinnherad Eigeninnsats:

kr 300 000
kr 250 000
kr 100 000

Prosjektstart: 12.03.2018.
Prosjektslutt: 21.12.2018.
Prosjekteigar:
Kvinnherad Næringsservice
Prosjektleiar:
Silvia Tofte, silvia@naeringsservice.no
Sakshandsamar:
Torill Monstad,
tlf. 55239292, epost: torill.monstad@hfk.no
Samandrag:
KNS sit med kompetanse og kapasitet til å bidra inn mot NAV sine kandidatar slik at dei på sikt kan skapa
eigne arbeidsplassar, eller finne nye arbeidsområder dei kan nytta sin kompetanse. KNS har lang erfaring
med å arbeide fram bedrifter med grundarar og planar på ulike nivå, og slik kan ein klara å halda viktig
kompetanse i regionen.
Kvinnherad er kjent for å vera ein grunderkommune med lange tradisjonar for etablering av verksemder,
evne til omstilling og pågongsmot i dårlege tider. Dette gjer at ein har eit lokalsamfunn som støttar opp om
grunderverksemd og forstår dei utfordringane oppstartsbedrifter kan få. Gjennom fyrstelingjetjenesta og
bedriftsetableringar har KNS erfart at kunnskapsrike personar vegrer seg mot å starte eigne selskap sjølv
om dei ser at det er ein marknad og at dei har rett kompetanse.
Slik ein vurderer situasjonen i dag er det mange med god og relevant kompetanse som er arbeidsledige.
Det gjer at ein kan starta gode og levedyktige verksemder om dei får starthjelp og tryggleik kring eigen
kompetanse og det å starte ei bedrift.
Tilsegnsdato: 07.05.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.65 - Omstilling
Budsjett: OMSTILLING 2018
Innsatsområde: D: Omstilling og nyskaping
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Framo innovation; omstillingsprosjekt for å få flere ben å stå på
Tilsegn-055-2018
Framo har som verdensledende leverandør av pumpeteknologi til maritim og olje & gass-sektoren vært en
svært viktig sysselsetter av lokale, norske industriarbeidsplasser gjennom 80 år. Fordi våre nåværende
forretningsområder er svært sykliske i natur, har det ført til at Framo i tre omganger har måtte nedskalere på
fabrikkene i Fusa, på Flatøy og Holsnøy.
Totale prosjektkostnader: kr 4 747 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Egenkapital:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr 3 247 000
kr 1 500 000

Prosjektstart: 01.05.2018.
Prosjektslutt: 01.12.2018.
Prosjekteigar:
Framo AS
Prosjektleiar:
Terje Ljones, tlj@framo.no
Sakshandsamar:
Inge Døskeland,
tlf. +47-55239315, epost: inge.doskeland@hfk.no
Samandrag:
Ved å opprette innovasjonsavdelingen Framo Innovation skal selskapets kjerneteknologi og
markedskompetanse utvikles til ny aktivitet slik at vi på en bedre måte kan fordele produksjon mellom
virksomhetsområdene og sikre arbeidsplassene ved våre fabrikkene i Hordaland.
Humankapitalen og kompetansen er allerede på plass i Framo Innovation, og vi har identifisert hvor vi skal
satse. For å ta steget over i andre markeder må test-, simulering- og visningssenteret etableres for å kunne
utvikle våre løsninger til nye segment som innen lukkede oppdrettsanlegg og havvind.
Tilsegnsdato: 15.05.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.65 - Omstilling
Budsjett: OMSTILLING 2018
Innsatsområde: D: Omstilling og nyskaping
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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#LeveDigital
Tilsegn-058-2018
Olje og gassnæringen er Norges største næring målt i verdiskaping, statlige inntekter, investeringer og
eksportverdi. I 2013 opplevde man en dramatisk nedgang i oljeprisen, noe som resulterte i en
aktivitetsnedgang som, for mange, fortonet seg som en nedstenging av Norsk sokkel, hvor markedsbehovet
i realiteten stoppet opp. SMBene merket dette umiddelbart og konsekvensene har vært, og er, fremdeles
dramatiske.
Totale prosjektkostnader: kr 3 100 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Egeninnsats:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr 1 550 000
kr 1 550 000

Prosjektstart: 01.08.2018.
Prosjektslutt: 31.12.2019.
Prosjekteigar:
GCE Subsea SA
Prosjektleiar:
Gisle Nondal, gn@gcesubsea.no
Sakshandsamar:
Torill Monstad, tlf. 55239292, epost: torill.monstad@hfk.no
Samandrag:
Den over tid høye oljeprisen, og kundenes umettelige behov og ønske om ny teknologi, har gått hånd-ihånd i mange tiår. Det var helt avgjørende for leverandørbransjen å være med på dette teknologikappløpet.
Kundene spesifiserte sine unike behov slik at utfordringene var snarere når man kunne man få tilgang til
teknologiske nyvinningene og ikke fokus på kost / nytte betraktningene opp mot bærekraftige
forretningsmodeller.
I det siste tiåret har der også skjedd en utrolig forandring innen teknologiske digitale hjelpemidler. Dette
kalles ofte den den fjerde industrielle revolusjonen; Industri 4.0 (I4.0). Digitalisering kan her defineres som
arbeidet med å utvikle ny eller utnytte tilgjengelig teknologi for å gjøre arbeidsprosesser enklere, bedre og
mer effektive. Det dreier seg ikke bare om nye teknologier som avanserte roboter og kunstig intelligens.
Konkurransekraften til SMBene kan også styrkes gjennom tiltak som standardisering på riktig nivå,
strømlinjeformet verdikjeder, økt grad av automatisering og bedre samhandling mellom IT-systemene. Dette
er drivere som ofte er forbundet med de tidligere industrirevolusjonene, som er en absolutt forutsetning for
en suksessfull digitalisering. Disse mulighetene og verktøyene må derfor sees på i en helhet. Det er viktig å
samkjøre de ulike metodene og prinsippene, samtidig må det forstås og skapes en kultur for at dette er en
interaktiv prosess.
Tilsegnsdato: 09.05.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.65 - Omstilling
Budsjett: OMSTILLING 2018
Innsatsområde: D: Omstilling og nyskaping
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Mulighetsbanken 2018
Tilsegn-069-2018
Omstillingsutfordringene i næringslivet har de siste to årene bidratt til den økte arbeidsledigheten, og
trenden har ikke snudd. I februar 2017 var Hordaland ett av tre fylker i landet der arbeidsledigheten fortsatt
øker. Bare i Vestfold og Møre og Romsdal øker arbeidsledigheten mer enn i Hordaland, sammenlignet med
februar i fjor. Av totalt 9787 ledige i Hordaland ved utgangen av februar 2017, har 5328 tilhørighet i Bergen.
Totale prosjektkostnader: kr 660 000
Finansieringsplan for prosjektet:
Bergen kommune:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:
NAV:

kr 230 000
kr 200 000
kr 230 000

Prosjektstart: 08.01.2018.
Prosjektslutt: 17.12.2018.
Prosjekteigar:
Næringsseksjonen, Bergen kommune
Prosjektleiar:
Trond Grønning, Trond.Gronning@bergen.kommune.no
Sakshandsamar:
Torill Monstad, tlf. 55239292, epost: torill.monstad@hfk.no
Samandrag:
Yrkesgruppene med høyest ledighet er Ingeniør- og IKT fag, Bygg og anlegg og industriarbeid. Ingeniør og
IKT-fag har hatt en høy økning de siste årene, særlig grunnet lav oljepris og oppsigelser i bransjen.
I lys av omstillingsutfordringene i Hordaland tok Byrådsleder Harald Schjelderup initiativ til å sette i gang et
arbeid for å etablere en møteplass for arbeidsledige. En styringsgruppe med toppledere fra alle
samarbeidspartnerne ble etablert. En arbeidsgruppe bestående av de samme partnerne har jobbet frem
prosjektet og definert behovet for en prosjektmedarbeider.
Generelt har arbeidsledigheten i Bergen gått litt ned, men det blir flere langtidsledige. De som deltar på
Mulighetsbanken forteller at de ønsker å fortsette å komme og at de setter pris på det faglige innholdet, en
fast møteplass og muligheten for å prate med andre som er i samme situasjon. Det er etablert logo, nettside
og facebook-side hvor alle arrangementene blir lagt ut og promotert. Det ble også i november/desember
kjørt en promoteringskampanje på facebook som økte antall «likes» og besøkende til siden og arrangement
betraktelig.
På bakgrunn av godt samarbeid og suksess besluttet styringsgruppen å videreførte prosjektet i 2018. Ny
prosjektmedarbeider er ansatt og i gang med å planlegge arrangement for året.
Tilsegnsdato: 09.05.2018
For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.65 - Omstilling
Budsjett: OMSTILLING 2018
Innsatsområde: D: Omstilling og nyskaping
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland
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Corvus Norway: Etablering av ny batterifabrikk med fokus på Norge
Tilsegn-106-2018
Norsk industri bør øke sin innovasjonshastighet ettersom den globale teknologiske utviklingen går raskt og
krav til en grønnere omstilling er stort.
Totale prosjektkostnader: kr 1 602 500
Finansieringsplan for prosjektet:
Egeninnsats prosjektpartnerne:
Handlingsprogram for nærings- og
samfunnsutvikling i Hordaland:

kr 1 052 500
kr 550 000

Prosjektstart: 03.04.2018.
Prosjektslutt: 30.06.2018.
Prosjekteigar:
Corvus Norway AS
Prosjektleiar:
Berit Sande, Berit.Sande@hydro.com
Sakshandsamar:
Inge Døskeland,
tlf. +47-55239315, epost: inge.doskeland@hfk.no
Samandrag:
Corvus er godt posisjonert til bidra i denne omstillingen, og ønsker å styrke sin virksomhet når det gjelder
utvikling av nye, energieffektive og kvalitetssikre batteriløsninger. For å muliggjøre det, er tilgang til
produksjons- og FoU-fasiliteter essensielt. Ved etablering av en ny fabrikk vil Corvus få mulighet til å raskt
teste ut, verifisere og demonstrere nye batteriløsninger. Batterirevolusjonen innenfor maritim sektor er i full
gang, og for å kunne tilfredsstille det økte behovet som er forventet å komme de nærmeste årene, må
batterileverandørene være beredt til å ta del i dette. Bedriften anser prosjektet som viktig for egen omstilling
og ønsker å bruke satsingen til å øke sin kapasitet og levere de beste løsningene i bransjen.

For admin (skal ikkje slettast av sakshandsamar):
Ramme: 553.65 - Omstilling
Budsjett: OMSTILLING 2018
Innsatsområde: D: Omstilling og nyskaping
Støtteordning: Handlingsprogram for nærings- og samfunnsutvikling i Hordaland

