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Sammendrag 

Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige næringspolitikken i fylket. 
Planen er en strategisk del av fylkets planverk, som består av planer for en rekke 
samfunnsområder. Planen er utformet i en regional dialog med aktører fra hele fylket, 
og med tanke på godt samvirke med andre regionale planer og nasjonal politikk. 
Rogaland fylkeskommune har det overordnede ansvaret for gjennomføringen av 
planen og vil samarbeide med en rekke andre offentlige aktører og næringslivet om 
dette. Planen gjennomføres ved årlige handlingsprogram. 

Planen tegner et framtidsbilde av Rogaland i 2020, der fylket er kjent som en attraktiv 
region, med god tilgang på kompetanse. Forskjellene internt i fylket er blitt mindre. 
Rogaland er fortsatt ledende innen energi, mat, og maritime næringer. I tillegg har 
fylket en ledende posisjon i et par nye nisjer. Utbygging av fysisk infrastruktur har 
bidratt til å gjøre nye områder attraktive. 

Visjonen er:  

Rogaland – en skapende region med vilje til vekst 

Planen tar utgangspunkt i tunge trender som vil påvirke samfunns- og nærings-
utviklingen framover. Med dette som bakteppe er det valgt fem satsingsområder, 
hvert med egne mål, strategier og evalueringskriterier.  

De fem satsingsområdene er:  

 innovasjon og innovasjonsstruktur 
 kompetanse og rekruttering 
 internasjonalisering 
 naturressurser 
 infrastruktur 

Planen evalueres gjennom resultatmål og samfunnsmål. Evalueringen skjer gjennom 
rapportering og tilgjengelig statistikk.  

Regionalplan for næringsutvikling ble vedtatt av Fylkestinget 7. juni 2011 sak 46/11. 

 



Regionalplan for næringsutvikling for Rogaland 2011–2020 
 

 

Innhold 

 

Sammendrag ................................................................................................................  

Innledning ................................................................................................................... 3 

Bilder av Rogaland ..................................................................................................... 5 

Rogaland i 2020...................................................................................................... 5 

Rogaland i 2010...................................................................................................... 7 

Det varierte Rogaland ............................................................................................. 7 

Visjonen – en skapende region ................................................................................ 10 

Trendene som vil påvirke utviklingen 2011–2020..................................................... 11 

Satsingsområder i planen ..................................................................................... 13 

Satsingsområdet innovasjon og innovasjonsstruktur ............................................ 15 

Satsingsområdet rekruttering og kompetanse....................................................... 18 

Satsingsområdet internasjonalisering ................................................................... 21 

Satsingsområdet naturressurser ........................................................................... 24 

Satsingsområdet infrastruktur ............................................................................... 26 

Handlingsprogram og gjennomføring ....................................................................... 28 

Vedlegg 1: Relevante planer og meldinger............................................................... 29 

Vedlegg 2: Oversikt over strategiske næringsplaner ................................................ 30 

 

2 
 



Regionalplan for næringsutvikling for Rogaland 2011–2020 
 

 

Innledning 
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De neste ti årene vil føre med seg store endringer når det gjelder 
måten vi arbeider på, hvilke produkter og tjenester vi etterspør og 
hvilken kompetanse som er mest attraktiv. Hvordan skal næringslivet i 
Rogaland møte disse utfordringene? På hvilken måte vil offentlig 
sektor bidra til at næringslivet i fylket opprettholder og forsterker sin 
konkurransekraft? Hvordan kan offentlig sektor som tjenesteyter og 
utviklingsaktør bidra til at den regionale konkurransekraften utvikles 
videre? 

Regionalplan for næringsutvikling uttrykker den langsiktige nærings-
politikken i fylket og fokuserer innsatsen omkring fem viktige områder: 
innovasjon, internasjonalisering, kompetanse og rekruttering, natur-
ressurser, samt infrastruktur. Regionalplan for næringsutvikling favner 
dermed flere områder der fylkeskommunen har viktige oppgaver, som 
kompetanse, regionalplanlegging, samferdsel og kultur, i tillegg til 
regional næringspolitikk.  

Som utviklingsaktør skal fylkeskommunen sikre god samhandling om 
regional utvikling mellom statlige aktører, kommuner, andre aktører 
innen næringsutvikling, næringsliv og FoU. I dette ligger blant annet å 
utnytte lokale fortrinn i ulike deler av fylket, og ikke minst å stimulere 
til, og være en bidragsyter til, initiativ og aktiviteter som kan styrke 
utviklingen i hele eller deler av fylket. Fylkeskommunen skal også 
bidra til å samordne innsatsen fra ulike aktører.  

Regionalplan for næringsutvikling er en strategisk del av fylkets 
planverk, som består av planer for en rekke samfunnsområder. 
Regionalplan for næringsutvikling er forankret i plan- og bygnings-
loven og legges til grunn for fylkeskommunale organers virksomhet og 
for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen på 
områder som angår næringsutvikling. For kommuner og interkom-
munale næringsutviklingsselskap vil regionalplanen kunne bidra til å 
forsterke betydningen av og gjennomslagskraften til egne nærings-
planer.  

Regionalplan for næringsutvikling er en av flere regionalplaner med 
betydning for næringslivet. Fylkeskommunen skal innen 2012 ut-
arbeide en regional planstrategi som vil vise samhandlingen mellom 
de forskjellige planene. Regional planstrategi vil også legge fram 
endelig struktur for handlingsprogram. Illustrasjonen på neste side 
viser samspillet mellom de ulike planene og årlig handlingsprogram. 
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Fylkeskommunen vil samarbeide med regionale partnere, kommuner 
og andre utviklingsaktører om gjennomføringen av planen. Regional-
plan for næringsutvikling gir grunnlag for prioritering av fylkeskom-
munens egne virkemidler og for virkemidler forvaltet av Fylkesmannen 
og Innovasjon Norge. Regionalplan for næringsutvikling forutsetter et 
rullerende handlingsprogram. Handlingsprogrammet skal samordne 
bruken av de ulike virkemidlene.   

Regionalplan for næringsutvikling er blitt til i en omfattende prosess 
der fylkeskommunen selv, statlige aktører, kommuner og næringsliv 
har deltatt og kommet med innspill. Under arbeidet med planen har 
det vært holdt 4 samlinger, en i hver del av fylket. Fem forskjellige 
arbeidsgrupper har vært i arbeid. En egen referansegruppe har 
arbeidet med visjon og satsingsområder og sett på prioriteringene i 
næringsplanene for de ulike delene av fylket. 

Et eget sekretariat bestående av fylkeskommunen, Innovasjon Norge, 
Fylkesmannen og Greater Stavanger med iPax som innleid ressurs 
har hatt ansvar for utformingen av planforslaget.  

Arbeidet har vært ledet av en egen styringsgruppe med fylkes-
ordføreren i førersetet.   
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Bilder av Rogaland 

I dette avsnittet tegner vi to bilder av fylket vårt, et mulig scenario av Rogaland i 2020 
og en nåbeskrivelse av Rogaland i 2010. Bildene er på ingen måte detaljerte, 
hensikten er å anskueliggjøre våre muligheter og utfordringer fram mot 2020 og de 
påfølgende årene. Vi ønsker naturligvis at det skal gå godt med rogalendingen i 
2020, men det forutsetter at det blir tatt noen kloke valg i årene fram mot 2020!  

 

Askeladden og 
rogalendingen: 

 Kjapp til å 
omstille seg 
og snu seg 
mot nye 
muligheter 

 Tør å tenke 
stort 

 Bruker 
lokale 
ressurser 
på nye 
måter 

 Ser 
muligheter 
og 
ressurser i 
folk som er 
annerledes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogaland i 2020 
I 2020 er Rogaland kjent som en innovativ region med blikket vendt 
mot det internasjonale markedet. Fylket har fortsatt arbeidsinn-
vandring, og etterspørselen er spesielt høy etter visse typer faglært 
arbeidskraft, høyere utdannet arbeidskraft og til helse- og omsorgs-
yrker. 
  
Andelen sysselsatte i tjenesteytende næringer har fortsatt å øke. 
Mange av virksomhetene yter avanserte teknologitjenester, blant 
annet innen energi og industri, noe som også har gitt grunnlag for en 
økende eksport. Det skilles ikke lenger mellom eksport av varer og 
eksport av tjenester. 
 
Næringer som gir fylket flere bein å stå på: 
I 2020 er petroleumsnæringen fortsatt en betydelig drivkraft for den 
økonomiske utviklingen i fylket, men nærmarkedet er noe redusert. 
Få nye felt bygges ut, og det stabile nærmarkedet består av vedlike-
hold og modifikasjoner. I fylket er det tatt i bruk teknologi for CO2-
fangst, og rør til Utsira-formasjonen sørger for sikker oppbevaring av 
klimagasser. Leverandørindustrien til blant annet olje- og gass-
industrien og maritime næringer finner i økende grad nye kunder 
internasjonalt, og andelen eksport øker stadig.  
 
Utfordringen innen fornybar energi var lenge å få stor nok etter-
spørsel til at satsing på teknologiutvikling og -overføring ble regnings-
svarende. Nye nasjonale insentiver og åpne internasjonale markeder, 
ikke minst storstilt satsing på fornybarmarkedet i Kina, er imidlertid i 
ferd med å gi fylket et nytt bein å stå på. Her har koblingen mellom 
maritime leverandører og offshore vind vist seg å være spesielt 
fruktbar. 
  
Prosessindustrien framstår som konkurransedyktig, miljøvennlig og 
bærekraftig. Myndighetene bidrar med forutsigbare priser på kraft, og 
industrien har utviklet en miljøvennlig teknologi med CO2-fangst. 
 
Landbruket i Rogaland er fortsatt blant landets mest lønnsomme og 
markedstilpassede. Markedsliberaliseringen innen landbruket har 
fortsatt, og bøndene i Rogaland er blant dem som har utnyttet dette 
best. Det drives lønnsomt jordbruk i alle deler av fylket. Landbruket 
har likevel fortsatt rekrutteringsutfordringer. Dette kompenseres noe 
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ved at lovverket for omsetning av jordbrukseiendommer er 
liberalisert.  
I 2020 har havbruksnæringen i Rogaland større vekst enn i resten 
av landet, fordi næringen her var først ute med ny teknologi og 
innovasjon. Blant annet har vi løst utfordringene med rømming og 
lakselus. 
 
Reiselivs- og opplevelsesnæringene har virkelig satt Rogaland på 
”turistkartet”, spesielt etter at næringen klarte å samordne markeds-
føringen. Nye samarbeidsrelasjoner førte til at det ble utviklet nye 
konsepter som virkelig har slått an internasjonalt.  
 
De siste ti årene har det vært spesielt spennende å følge med på 
bedrifter som utnytter uventede nisjer og kunnskap på nye måter. 
Mangfoldet i næringslivet har økt, og Rogaland er i verdenstoppen i 
et par nisjer ingen ville ha tenkt på for ti år siden.  
 
Parallelt med en økende internasjonalisering i nærings- og arbeidsliv 
har kulturen i fylket blitt mer åpen og mangfoldig, samtidig har 
enkelte dyrkjøpte erfaringer på eksportmarkedet ført til at bedriftene 
er blitt flinkere til å beskytte egen teknologi og intellektuell eiendoms-
rett.  
 
En offensiv satsing på infrastruktur og lokaliseringsinsentiver har 
bremset opp for sentraliseringstendensene og gitt en ”sunnere” 
befolkningssammensetning i alle deler av fylket. Folk snakker om før 
og etter Rogfast og Ryfast. Boknafjorden er ikke lengre en barriere 
for samarbeid. Arbeidsmarkeds-, bo- og serviceregionen strekker seg 
fra Hauge i Dalane til Ølen og fra Sauda til Risavika. Kombinasjonen 
av nye tuneller og press på næringsarealer på Nord-Jæren har gitt en 
”byggeboom” på næringsarealer i andre deler i fylket, spesielt er 
ledige næringsarealer rett nord for Boknafjorden blitt attraktive. 
 
Universitetet i Stavanger er et anerkjent universitetsmiljø med 
bredde og fremragende forskningsmiljøer innen utvalgte segmenter. 
Rogaland har blitt tydeligere på å ta nasjonale posisjoner innen 
forskning og utvikling, fornybar energi og industriell gastronomi for å 
nevne noe.  
 
Etter at fylkene på vestlandet klarte å samle seg om et felles 
program, har de fått gjennomslag for flere store prosjekter, og vest-
landet er i ferd med å bli et tyngdepunkt som konkurrerer med 
hovedstaden i attraktivitet.  
 
I 2020 er rogalendingen fortsatt en av landets mest ressurssterke 
innbyggere og er blitt mer internasjonal. Samtidig er rogalendingen 
en av dem som sterkest merker konjunktursvingninger og inter-
nasjonal konkurranse.  
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Rogaland i 2010 
I 2010 har Rogaland ca. 9 % av landets befolkning og er ett av 
fylkene der andelen utenlandske statsborgere øker raskest. Fylket 
har gjennomgående lav arbeidsledighet, og etterspørselen etter 
arbeidskraft innen blant annet bygg og anlegg og servicenæringer er 
stor.  
 
Utdanningsnivået er omtrent som landsgjennomsnittet, men med 
tydelige variasjoner internt i fylket. Stavangerområdet har for 
eksempel et noe høyere utdanningsnivå enn distriktene.  
 
Gjennomsnittlig verdiskaping og inntekt per innbygger ligger over 
landsgjennomsnittet, men lavere enn hovedstadsregionen.  
 
Fylket har sterke industritradisjoner og er et betydelig energifylke 
gjennom produksjon av elektrisk kraft og som senter for landets olje- 
og gassvirksomhet. Industri og næringsliv er avhengig av kontinu-
erlige forbedringer for å holde på konkurranseevnen.  
 
Landbruket i Rogaland har store fortrinn i form av driftige og offensive 
bønder og gode klimatiske og agronomiske forhold. Rogaland har i 
2010 om lag 20–30 % av landets totale husdyrproduksjon og hele 85 
% av tomatproduksjonen. Videre har vi en sterk landbruksindustri, 
primært innen foredling av næringsmidler, men også innen produk-
sjon og salg av innsatsfaktorer til landbruket. Med dette som plattform 
er det i Rogaland utviklet og etablert gode nettverk og stor grad av 
samhandling innen matklyngen.  
 
Rogaland skiller seg ut fra andre deler av landet ved at: 
- andelen eksportbedrifter er relativt høy  
- andelen sysselsatte innen industri eller industrirelaterte næringer er 

høyere enn landsgjennomsnittet  
- offentlig sektor har en lavere andel av sysselsettingen enn 

landsgjennomsnittet 
 
Det varierte Rogaland  
Det er næringsmessige ulikheter mellom de forskjellige delene av 
fylket. Ved inngangen til 2011 har de fleste kommunene organisert 
seg i interkommunale selskaper/organisasjoner for å arbeide med 
næringsutvikling på tvers av kommunegrensene. Kommunene i 
Dalane er sammen i Dalanerådet og har en felles næringssjef. 
Kommunene på Haugalandet deltar i Haugaland Vekst, med unntak 
av Karmøy og Vindafjord. I Ryfylke samarbeider kommunene 
gjennom Ryfylke IKS foruten at noen også er med i Greater 
Stavanger. Kommunene på Nord- og Sør-Jæren er partnere i Greater 
Stavanger, med unntak av Hå kommune. Utarbeiding av strategiske 
næringsplaner har vært en prioritert oppgave i alle selskapene, og de 
næringsmessige ulikhetene i fylket kommer til uttrykk i ulike 
prioriteringer i næringsplanene. Kommunene Karmøy og Hå har egne 
næringsplaner. 
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dokumentet 
inneholder 
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strategier for 
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2011 til 2020! 

 
Dalane er rik på mineralressurser og har både leverandørindustri og 
nasjonal trevareindustri. I Dalane har en særlig prioritert fornybar 
energi. Satsingsområdene i strategisk næringsplan for Dalane 2010–
2021 er infrastruktur, kompetanse, livskvalitet, rekruttering, ny-
skaping, energi, landbruk, fiskeri, reiseliv og profilering. 
 
I Ryfylke står energi, havbruk, reiseliv og industri sterkt. Her finnes 
landets største vannkraftanlegg, hvor det blir produsert store 
mengder miljøvennlig elektrisk kraft. 
  
Nord- og Sør-Jæren har en høyere andel av befolkningen med høy 
utdanning enn andre deler av fylket. Det er her storbymotoren ligger. 
I denne delen av fylket samt i Ryfylke har man i en felles næringsplan 
for perioden 2009–2020 valgt å satse på de seks drivkreftene kom-
petanse, infrastruktur, nyskaping, livskvalitet, internasjonalisering og 
offentlige tjenester. Disse suppleres med strategier for matklyngen, 
energiklyngen og mulige nye næringsklynger. 
 
På Haugalandet satses det blant annet sterkt på energi og på ut-
vikling av den petromaritime næringsklyngen. Viktige drivere for å nå 
målene er nyskaping, internasjonalisering, kompetanse, omdømme-
bygging og rekruttering og infrastruktur. Her utvikles en ny strategisk 
næringsplan for 2011–2014. Planen vil ha en felles del som omfatter 
alle kommunene, samtidig som hver kommune skal ha sin 
individuelle del.  
 
Nærmere om prioriteringer for næringsutvikling i de ulike delene av 
fylket finnes i de enkelte strategiske næringsplanene. For samlet 
oversikt over satsingsområder i de ulike delene av fylket, se vedlegg 
2. 
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Figur 1 Rogaland  
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Visjonen – en skapende region 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det lønner 
seg å møte 

omverdenen 
med en 

positiv og 
hjelpsom 
holdning! 

Visjonen forteller hvor vi skal og ikke minst hvordan vi ønsker å bli 
oppfattet. En skapende region, kreativitet og omsorg, en sterk vilje til å 
få noe til er viktige verdier som har preget fylket og fortsatt vil prege oss 
framover. 

Rogaland – en skapende region med vilje til vekst 

I dette legger vi:  

 Rogaland skal være et attraktivt og inkluderende fylke å bo i. Et 
fylke preget av raushet, mange muligheter, høy livskvalitet og 
gode opplevelser. 

 Næringslivet i Rogaland skal være dynamisk, bærekraftig og 
skapende og attraktivt for internasjonale bedrifter. 

 Offentlig sektor skal være fremst på tilrettelegging for 
næringsutvikling. 

 Rogalendingen har blikket vendt utover. Næringsliv og 
universitet etablerer samarbeid med de fremste nærings- og 
FoU-miljøene nasjonalt og ute i den store verden.  

 I Rogaland vil vi ha en positiv utvikling i alle deler av fylket basert 
på områdenes ulike fortrinn / sterke sider. 

 Rogaland skal være et foregangsfylke når det gjelder miljø-
vennlig teknologi. Omstillingsevne, samhandling, ny bruk av 
teknologi, kapital, dyktighet og kompetanse skal bringe oss dit. 

 Rogaland skal ha bærekraftige naturbaserte næringer. Det er 
viktig å ta vare på landskapet, vårt marine nærmiljø og den jorda 
”me potla og græve” i! 

 En infrastruktur som knytter fylket sammen og som muliggjør en 
god næringsutvikling. Vi satser på miljøvennlig transport av folk 
og fe, produkter og tjenester. 
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Trendene som vil påvirke utviklingen 2011–2020 

Hvilke trender vil 
påvirke 
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tiden framover? 

 

 

 

Globalisering 

 

 

 

 

 

Nye økonomiske 
stormakter 

 

Urbanisering og 
økt mobilitet 

 

Teknologiske 
endringer skjer 
stadig raskere 

 

Digitalisering 

 

 

Knapphet på 
naturressurser 

De fleste endringer skjer gradvis og over tid. Skal vi tenke 
framover, må vi forstå noen av de kreftene som påvirker 
utviklingen i dag, og som antakelig vil påvirke utviklingen også i 
de kommende årene. Her gir vi en oversikt over et titalls viktige 
internasjonale trender. Disse ligger til grunn for drivere og vil 
dermed også påvirke nærings- og samfunnsliv i ulike deler av 
Rogaland i forskjellig grad. Flere av trendene henger sammen 
og kan dermed virke gjensidig forsterkende, mens andre 
kanskje er mer konsekvenser av utviklingstrekk. 

Verdenshandelen øker, og en stadig større del av verdens 
befolkning er på en eller annen måte berørt av globalisering. 
Globalisering skjer blant annet gjennom handel med varer og 
tjenester, valutatransaksjoner og kapitalstrømmer, arbeidskraft 
og migrasjon, informasjon, kunnskap og teknologispredning, 
samt utenlandsk eierskap og multinasjonale selskaper. Globali-
seringen innebærer hurtige endringer som krever handling og 
evne til omstilling av både mennesker, bedrifter og regioner. 
Høy produktivitet i næringslivet, samt evne til å ha kontroll over 
strategiske ledd i verdiskapingen, vil sammen med en høyt 
utdannet arbeidsstyrke bidra til å styrke konkurransekraften i en 
region.  

Land som Kina, India, Brasil og Russland opplever en enorm 
økonomisk utvikling. Dette fører ikke bare til økende etter-
spørsel på mange områder, men kan lede til en ny økonomisk 
verdensorden, med nye stormakter. 

Storbyene vokser og det skjer en sentralisering av politisk og 
økonomisk makt. Norsk distriktspolitikk har blant annet som mål 
å motvirke dette. 

Vi ser et stadig økende tempo i utviklingen av ny teknologi. Ny 
teknologi endrer måten vi produserer og arbeider på. Flere 
næringer står overfor omfattende endringer, dette gjelder f.eks. 
særlig kjemisk industri, der økt bruk av bioteknologi vil revolu-
sjonere produksjonen og føre til mindre skadelige prosesser.  

Overgangen til digital teknologi (IKT) har allerede ført til 
endringer i arbeidsmetoder, sosiale mønstre, behov for ny 
kompetanse og nye typer arbeidsplasser. Fortsatt oppstår nye 
næringer og arbeidsplasser basert på mulighetene i denne 
teknologien. Denne utviklingen vil gå enda raskere framover. 

Verdens naturressurser er begrenset, og kontroll over natur-
ressursene blir viktigere. Klimaendringer og befolkningsvekst 

11 
 



Regionalplan for næringsutvikling for Rogaland 2011–2020 
 

og 
klimautfordringer 

 

 

Demografiske 
endringer 

 

 

Helse 

 

 

setter også press på jordens ressurser. Reiseliv, energi-
produksjon, landbruk, havbruk og fiskeri er eksempler på 
sektorer som vil merke dette. Kravet om mer miljøvennlige 
løsninger, økt grad av gjenvinning og gjenbruk og etterspørsel 
etter mer miljøvennlig teknologi vil tilta.  

Befolkningen i den industrialiserte del av verden blir eldre. 
Dagens unge vil få en økende utfordring i å forsørge eldre-
generasjonen, samtidig som arbeidsstyrken minker. Mens flere 
land i EU-området opplever at befolkningsveksten reduseres, 
ser vi i Norge at befolkningsveksten øker på grunn av inn-
vandring. I norsk sammenheng har Rogaland en relativt ung 
befolkning, og folketallet øker mest i kommunene på Jæren.  

Med et økende antall eldre og et industrialisert levesett øker 
også antall helseplager og livsstilssykdommer. Det vil bli et 
stort behov for flere hender innen helse- og omsorgsyrker. 
Denne utviklingen fører også til behov for nye helseprodukter 
og -teknologi. Nye løsninger innen organisering av helse og 
velferd vil presse seg frem.  
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Internasjo-
nalisering 

 

 

 

 

 

Natur-
ressurser 

 

Regionalplan for næringsutvikling fokuserer på fem satsingsområder 
som er særlig viktige for regionens konkurransekraft. De fem er inno-
vasjon, kompetanse, internasjonalisering, naturressurser samt infra-
struktur. Satsingsområdene er valgt gjennom diskusjoner på regionale 
samlinger, i referansegruppen og arbeidsgruppene. Til grunn for valg 
av satsingsområder ligger prioritering i forhold til områder der offentlig 
sektor kan gjøre en særlig innsats, og der det er viktig med en sam-
ordnet strategisk innsats. Videre er det lagt vekt på samsvar mellom 
prioriteringer i regionalplan for næringsutvikling og de strategiske 
næringsplanene for de ulike delene av fylket.   

Vi tar i bruk ny teknologi i et økende tempo, og det utvikles stadig nye 
arbeidsprosesser og forretningsmodeller. Disse ulike formene for 
innovasjon er viktige for at samfunnsutviklingen skal gå videre. Det er 
en utfordring å utvikle virkemiddelapparatet og virkemidlene slik at 
disse er tilpasset nye næringer og forretningsmodeller. Det er også en 
utfordring å se hele fylket under ett og bidra til at gode ideer og 
ressurser kobles på tvers av bransjer og geografi.  

Det er en utfordring å skaffe nok og riktig kvalifisert arbeidskraft innen 
mange næringer, offentlig sektor og helse spesielt. Samfunns- og 
teknologiutviklingen stiller nye krav til kompetanse, og de fleste 
arbeidstakere vil ha behov for ny kunnskap og oppdatering av kompe-
tanse underveis i karriereløpet. Med synkende ungdomskull og økende 
andel arbeidstakere som skal tre ut av arbeidslivet det neste tiåret, kan 
det bli stadig vanskeligere å finne den rette kvalifiserte arbeidskraften 
nasjonalt, hvilket åpner for økt rekruttering internasjonalt. Med større 
konkurranse om arbeidskraften blir det viktigere å ha oppmerksomhet 
på profilering og attraktivitet.  

Internasjonalisering blir stadig viktigere. Rogaland har tradisjonelt hatt 
en relativt åpen økonomi med betydelig eksport. Undersøkelser viser 
likevel at vi kanskje ikke er så internasjonale som vi liker å tro. De 
tradisjonelle eksportmarkedene i Europa og USA har en høy tekno-
logisk standard og betalingsevne, men lavere vekst. Den største 
veksten de neste ti årene vil komme i framvoksende økonomier i det 
fjerne Østen, og i land som Russland og Brasil. Framtidig vekst i 
næringslivet i Rogaland avhenger av at næringslivet er til stede i disse 
markedene. Det er en utfordring for offentlig sektor og virkemiddel-
apparatet å bidra til å synliggjøre muligheter og ressurser for slike 
satsinger. 

Økende velstand i verden er positivt, men fører også til økende press 
på og konkurranse om verdens ressurser. Økt fokus på miljø og bære-
kraftig utvikling vil gi nye begrensninger, men også nye muligheter når 
det gjelder miljømessig bærekraftig næringsvirksomhet, som for 
eksempel energieffektivisering. Rogaland har et betydelig næringsliv 
basert på både fornybare og ikke fornybare naturressurser. Strengere 
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Infrastruktur 

krav til utslipp og økt global konkurranse kan føre til at arbeidsplasser 
blir nedlagt. Rogaland har mange ulike næringer: gruvedrift, stein og 
grus, industri, oppdrett, landbruk og reiseliv eksisterer. Å legge til rette 
for at disse fortsatt kan leve side om side og ha muligheter for vekst, er 
en viktig oppgave, blant annet i areal- og miljøforvaltningen. 

En god infrastruktur er en forutsetning for gode logistikkløsninger og 
bidrar til attraktive lokalsamfunn og økt verdiskaping. Utbygging av vei 
og bane som gir effektive transport- og kommunikasjonsløsninger 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt er viktig for nærings- og samfunnsliv. 
Et moderne næringsliv krever et godt utbygd bredbånds- og mobilnett 
og tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på energi.  
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som viser at 
det går an! 

Innovasjon kan være innføring av ny teknologi, nye arbeidsformer 
eller en ny forretningsmodell. Brukerdrevet innovasjon er innovasjon 
på grunnlag av behov i markedet. Teknologidrevet innovasjon er 
nyskaping drevet fram av muligheter som ligger i ny teknologi.  

Noen bedrifter foretrekker å arbeide med nyskaping alene, for andre 
er det naturlig å ha slike aktiviteter sammen med andre. Ikke alle 
innovasjoner lar seg drive fram ved egne krefter. Åpen innovasjon er 
en tilnærming der ideer blir delt mellom ulike aktører og flere sam-
arbeider om utvikling, grensene mellom bedriften og omgivelsene 
viskes ut. Gjennom åpen innovasjon øker nyskapingstakten.   

Offentlig sektor har en oppgave i å bidra til at innovasjoner som har 
livets rett, blir stimulert og tatt i bruk. En fleksibel næringspolitikk 
tilpasset næringslivets behov er viktig her. Med virkemiddelapparat 
menes offentlige aktører med ansvar for å gjennomføre nærings-
politikk gjennom finansiering, rådgivning og andre tiltak. Målgruppene 
for næringspolitikken er både etablerere og nettverk av bedrifter. 
Målet er økt verdiskaping i regionen.  

Næringslivet i Rogaland skal kjennetegnes av en høy grad av 
kreativitet, innovasjon og nyskaping. 

Virkemiddelapparatet skal være smidig og effektivt og legge til rette 
for høy innovasjonsgrad i næringslivet gjennom tjenester og 
virkemidler. 

Innen dette satsingsområdet har vi valgt 5 strategier. 

1) En åpen innovasjonsstruktur som stimulerer til samarbeid 
mellom ulike typer aktører  

I Rogaland vil vi prioritere: 

 økt samarbeid mellom næringsliv, FoU-miljø og kapital 
 økt samarbeid mellom store og små bedrifter  
 å stimulere arenaer for innovasjon og erfaringsutveksling både 

innen og mellom næringer 
 å stimulere til kompetanse- og teknologioverføring mellom 

ulike næringer 
 å utvikle innovasjonsstrukturer og virkemidler på områder der 

Rogaland har et særlig fortrinn 
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prøver seg på 
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2) Et virkemiddelapparat som følger innovasjonen fra ideen 
oppstår fram til kommersialisering 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 et virkemiddelapparat med høy kvalitet på de tjenester som 
tilbys 

 å stimulere til innovasjon i eksisterende bedrifter 
 et virkemiddelapparat med en synlig profil, tilgjengelig for 

brukerne der de er, enten på virtuelle, digitale arenaer eller 
fysiske møteplasser 

3) Økt tilgjengelighet på risikovillig kapital til gode 
prosjekter 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å utvikle møteplasser for idehavere og investorer 
 et virkemiddelapparat som bidrar med risikoavlastning i 

innovasjonsprosessen 

4) Bedre samarbeid mellom de ulike delene av 
virkemiddelapparatet  

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å forsterke dialogen i det regionale partnerskapet1  
 å utvikle dialogen og samarbeidet mellom utviklingsaktører i 

alle deler av fylket  

5) En åpen holdning til nye ideer og nye næringer 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 teknologi- og samfunnsovervåking som synliggjør mulige nye 
satsingsområder for regional konkurransekraft 

 åpenhet for satsing på nye næringsklynger, teknologier og 
måter å løse oppgaver på 

 å utarbeide egne strategiske satsinger for næringer med stort 
potensial 

 å identifisere områder der Rogaland bør ha en ledende 
posisjon, og arbeide for nasjonal status i Forskningsrådets og 
Innovasjon Norges programmer 

 

                                            
1 Det finnes flere partnerskapssamarbeid på regionalt nivå. Her menes samarbeid mellom 
virkemiddelaktører, FoU-sektoren, LO, NHO og de fire regionale utviklingsselskapene. I 2010 er dette 
organisert gjennom VRI og RUP.  
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Evaluering 

 

 

Satsingsområdet evalueres gjennom resultatmål og 
samfunnsmål.  

Resultatmål: 

 Det er etablert gode arenaer og møteplasser der ulike 
relevante partnere møtes og deltar aktivt. 

 Det er prioritert å gi støtte til innovasjonsprosjekter som 
involverer flere typer partnere.  

 Virkemiddelapparatet og de ulike ordningene er kjent blant 
bedriftene i målgruppen.  

 Virkemiddelapparatet har kort saksbehandlingstid og fornøyde 
brukere.  

 Det er etablert møteplasser for idehavere og investorer. 
 Det er gjennomført foresight og teknologistudier innen nye 

områder. 
 Det er etablert strategiske satsinger for næringer med stort 

potensial. 
 Det er etablert nye forskningssentra og centers of expertise. 

Resultatmål evalueres gjennom rapportering.  

Samfunnsmål: 

 Innovasjonsgraden i fylkets næringsliv har økt som følge av 
flere patenter og ved at en større andel bedrifter har utviklet 
nye produkter.  

 Rogaland har en sterkere vekst i antall nyetablerte foretak 
sammenlignet med landet for øvrig. 

 Det er økt sysselsetting i nye næringer. 

Samfunnsmål evalueres gjennom statistikk og rapportering. 
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ny 
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kompetanse 
med åpne 

armer 

En viktig forutsetning for regional konkurranseevne er å sikre god og 
riktig kompetanse og rekruttering til arbeids- og næringslivet i regionen. 
Med kompetanse menes de samlede kunnskaper, ferdigheter, evner og 
holdninger som gjør det mulig å utføre aktuelle funksjoner og oppgaver. 
Rogaland fylkeskommune skal være en viktig pådriver i arbeidet med å 
skaffe arbeids- og næringsliv den kompetanse og arbeidskraft det er 
behov for. Utvikling av kompetanse skjer gjennom rekruttering, 
videreutdanning og livslang læring.  

Vi må ha tilgang på tilstrekkelig og relevant kompetanse i alle deler av 
fylket.  En kompetanseprofil som samsvarer med behovet i næringsliv 
og offentlig sektor.  

Innen dette satsingsområdet har vi valgt 5 strategier. 

1) Utvikling av vertskapsfunksjoner og profilering 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å etablere en fylkesarena for helhetlig tenking og koordinering 
 utvikling av vertskapsfunksjoner og tiltak for å tiltrekke seg / 

beholde etterspurt arbeidskraft  
 erfaringsoverføring mellom de ulike delene av fylket og mellom 

næringer   
 en helhetlig planlegging mht. utvikling av vertskapsfunksjoner 
 å utvikle tiltak for å utvikle vertskapsfunksjonene for 

videregående skoler og høyere utdanning  
 en regional profil som tar hensyn til de ulike delene av fylket  
 en felles arena for å utveksle erfaringer og lære av viktige tiltak  

2) Attraktive utdanningsinstitusjoner 

Den faglige standarden vil alltid være avgjørende for å kunne definere 
seg som en attraktiv utdanningsinstitusjon. 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å etablere en møteplass for erfaringsoverføring i forbindelse med 
campusutvikling av universitetsområdet  

 å videreutvikle nettverk mellom relevante høgere utdannings-
institusjoner hvor det ligger til rette for samarbeid nasjonalt og 
internasjonalt 

 fagskolene med særlig formål å stimulere til økt kontakt med 
næringslivet og utvikle nye tilbud til grunn- og videreutdanning  

 å utvide tilbud innen fjernundervising og e-læring, særlig ut fra 
distriktenes behov  

 utvikling av videregående studietilbud i samspill med fylkets 
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Både 
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næringsliv og motivere til utdanningsløp innen de fagområder 
hvor det er størst etterspørsel etter arbeidskraft 

 å etablere tiltak som vil bidra til å gjøre utdanningsinstitusjonene 
mer attraktive 

3) Utvikle gode kompetansenettverk 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å utvikle gode nettverk mot internasjonale og nasjonale 
miljøer og bygge sterke allianser mot miljøer en har felles 
interesser med  

 å utvikle sterkere forskningsmiljøer gjennom internasjonalt 
samarbeid  

 å stimulere forskningsmiljøene gjennom aktiv bruk av 
regionale forskningsfond på prioriterte områder 

 økt deltakelse i internasjonale prosjekter for å rekruttere 
undervisningspersonale og motiverte elever  

4) Internasjonal rekruttering – livskvalitet 

Kompetent arbeidskraft er en forutsetning for et internasjonalt orientert 
næringsliv. Det er viktig at regionen er attraktiv for utenlandsk 
kompetanse, blant annet fordi vi ikke vil være i stand til å dekke alle 
behov selv. Offentlig sektor har en viktig rolle med hensyn til integrering 
av utenlandsk arbeidskraft.  

Fylke, kommuner og bedrifter kan samarbeide om å finne gode 
løsninger. 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 introduksjonsprogrammer for internasjonal arbeidskraft og 
kompetanse 

 åpne lokalsamfunn som tar godt imot nykommere og hjelper 
til rette på arbeidsplass og i hverdagen 

 en videregående utdanning som også er rettet mot behovene 
for internasjonalisering i næringslivet  

5) Ha gode planleggings- og styringsverktøy for 
utdanningssektoren 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å dokumentere utviklingen i de viktigste næringsklyngene, samt 
de ulike delene av fylket og forskjeller mellom dem med tanke på 
behov for rekruttering og kompetanseutvikling  

 økt innsats for å formidle, informere og motivere om 
arbeidskraftsbehov 
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Evaluering 

 å styrke rådgivningstjenesten i videregående skole i samspill 
med næringslivet og næringslivets organisasjoner 

 å utvikle et planverktøy som årlig dokumenterer utviklingen innen 
de ulike sektorer/bransjer mht.:  

o tilbud av arbeidskraft 
o etterspørsel etter arbeidskraft (spesifiserte yrker) 

Satsingsområdet evalueres gjennom resultatmål og samfunnsmål. 

Resultatmål: 

 Det er etablert en fylkesarena for utvikling av vertskaps-
funksjoner og rekruttering. 

 Der er etablert samarbeid om vertskapsfunksjoner internt i fylket. 
 Utviklingen av kompetanse- og rekrutteringsbehovet i de ulike 

delene av fylket følges kontinuerlig. 
 Det er etablert introduksjonsprogrammer for utenlandsk 

arbeidskraft. 
 Det er etablert en møteplass for erfaringsoverføring ifb. campus-

utvikling ved HSH og UiS. 
 Det er økt søkning til høyere utdanning. 
 Det er økning i antall prosjekter støttet av regionale forsknings-

fond.  
 Tilbudet innen fjern- og e-læring er utvidet. 
 Det er utviklet nye tilbud i grunn- og videreutdanningen på 

videregående nivå i samarbeid med næringslivet. 
 Det er oppnådd økt deltagelse i internasjonale prosjekter på 

videregående nivå. 
 Rådgivningstjenesten i videregående skole er styrket. 

Resultatmål evalueres gjennom rapportering.  

Samfunnsmål:  

 Rogaland er et fylke med videregående utdanning på høyt 
nasjonalt nivå. 

 Vi har et anerkjent universitets- og høgskoletilbud. 
 Det er etablert nye fremragende forskningsmiljøer innen 

prioriterte fagområder.  
 Det er etablert et godt samarbeid om etter- og videreutdanning 

mellom næringsliv og utdanningssektoren. 
 Rogaland er et attraktivt fylke med netto befolkningsøkning og 

positive flyttestrømmer.  

Samfunnsmål evalueres gjennom statistikk og rapportering, eksempel-
vis fra NAV og universitets- og høyskolesektoren, samt videregående 
skoler. 
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Rogalendingen 
tør å tenke 
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og kappete med 

store 
konkurrenter i 
hele verden! 

Globalisering og globaliseringstendenser bidrar til å bygge ned 
statsgrenser og geografiske avstander. Internasjonalisering 
innebærer hurtige endringer som krever handling og evne til om-
stilling av både mennesker, bedrifter og regioner. Flere regionale 
bedrifter deltar i større grad i globale produksjonsnettverk enn 
tidligere. Deltakelse i globale nettverk gir økt kontakt med inter-
nasjonale kunder, leverandører og kunnskapsmiljøer. Framtidig vekst 
i næringslivet i Rogaland avhenger av at næringslivet er til stede i 
voksende markeder internasjonalt. I målet ligger også at flere inter-
nasjonale bedrifter velger å lokalisere seg i Rogaland. Videre 
uttrykker målet at innvandrere blir godt ivaretatt i Rogaland. De 
kommer lett i jobb og får brukt sine ressurser på en konstruktiv måte. 
Det er en utfordring for offentlig sektor og virkemiddelapparatet å 
bidra til å synliggjøre muligheter og ressurser for internasjonal 
satsing. 

Rogaland skal være godt integrert i globale produksjonsnettverk og 
ha en tydelig tilstedeværelse i nye markeder. 

Innen dette satsingsområdet har vi valgt 4 strategier: 
1) Internasjonalisering i små og mellomstore bedrifter 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å tilrettelegge spesielt for små og mellomstore bedrifter når 
det gjelder tilgang til internasjonale markeder 

 Å etablere ordninger der store internasjonale bedrifter er 
mentorer for små og mellomstore bedrifter når det gjelder 
internasjonalisering 

2) Synliggjøre internasjonale markedsmuligheter 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 tiltak som er rettet inn på å belyse markedsmuligheter 
gjennom aktiv bruk av ”uteapparat” og informasjonsspredning 

 en effektiv og målrettet bruk av eksisterende ”uteapparat”, 
gjennom Innovasjon Norge, Brusselkontoret og andre 
internasjonale initiativ  

 å bidra med økt kunnskap om markedene internasjonalt i 
forhold til etablering av bedrifter utenlands.  

 å bruke internasjonale samarbeids- og vennskapsavtaler som 
døråpnere for internasjonalisering og bidra med nettverk for 
små og mellomstore bedrifter i vekstmarkeder   
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Evaluering 

3) Gjøre Rogaland fylke attraktivt for internasjonal 
arbeidskraft og internasjonale bedrifter  

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å profilere Rogaland i markeder som har den kompetansen og 
forskningen vi etterspør 

 å prioritere et velfungerende mottakerapparat for personer 
som kommer til fylket fra utlandet, for å tiltrekke seg og 
beholde arbeidskraft 

 å satse på ulike former for nettverk med oppgave å ivareta 
både internasjonalt personell og internasjonale bedrifter 

4) Styrke det internasjonale FoU-samarbeidet 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å utvikle internasjonalt samarbeid om forskning 
 et tettere samarbeid mellom FoU-aktører og næringsliv som 

bidrar til å utvikle internasjonale nettverk for bedrifter 
 internasjonale samarbeidsavtaler mellom forskningsmiljøer 

som i sterkere grad kan brukes for å internasjonalisere 
næringslivet  

 å opprette samarbeid med FoU-institusjoner i regioner i 
utlandet som er viktige markeder  

 å delta i internasjonale programmer og prosjekter, for 
eksempel EU-prosjekter 

Satsingsområdet evalueres gjennom resultatmål og 
samfunnsmål.  

Resultatmål: 

 Det er en økning av små og mellomstore bedrifter som har 
etablert seg i internasjonale markeder. 

 Det er etablert mentorordninger mellom store internasjonale 
bedrifter og små og mellomstore bedrifter. 

 Det er gjennomført prosjekter for internasjonalisering av små 
og mellomstore bedrifter. 

 Det er gjennomført næringslivsrettede aktiviteter i kraft av 
internasjonale samarbeidsavtaler. 

 Rogaland profileres i internasjonale markeder.  
 Det er etablert nettverk for å ivareta internasjonalt personell 

og bedrifter.  
 Samarbeidet med FoU-institusjoner i utlandet har økt. 

Resultatmål evalueres gjennom rapportering. 
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Samfunnsmål: 

 Rogalands eksport har økt i verdi. 
 Antall utenlandske studenter ved høgskoler og universitet som 

blir etter endt utdanning har økt. 
 Internasjonalt rekruttert kompetanse blir værende i fylket.  

Samfunnsmål evalueres gjennom statistikk og rapportering. 
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Satsingsområdet naturressurser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mål 

 

 

 

Strategier 

 

 

 

Rogalend-
ingen finner 

mange 
energi-

ressurser og 
mye 

biomasse på 
sin vei rundt i 

fylket. 
Hvordan 

utnytte dette 
enda mer 

effektivt og få 
til gjenbruk? 

Rogaland har et betydelig næringsliv basert på både fornybare og 
ikke fornybare naturressurser. Fellesnevnere for både landbruks-, 
sjømat- og energinæringene er at Rogaland har vært i front av 
utviklingen i vilje til å satse, prøve nye ting og drive teknologi-
utvikling. Derfor er også effektiviteten høy, slik at ressursene er 
betydelig utviklet/beskattet. Næringslivet møter utfordringer i å 
fokusere enda mer på effektiv og miljøvennlig oljeutvinning, utnyttelse 
knyttet til restråstoff fra ulike biomasseproduksjoner, sykdoms-
utfordringer og miljøtrusler. Næringene har utviklet en kompetanse på 
å snu seg rundt og gripe nye muligheter, og vi har tunge teknologi-
leverandører innenfor alle bransjene.  

Den teknologiske kompetansen / servicekompetansen i bedriftene 
som i dag i stor grad er knyttet til fossilt brennstoff, må bidra til å 
utvikle andre etablerte næringer, eventuelt bidra på nye vekst-
områder. Vi har også en betydelig prosessindustri innenfor flere 
bransjer med mulighet for å utvikle mer miljøvennlig teknologi. 

Rogaland skal være et foregangsfylke når det gjelder bærekraftig 
produksjon og miljøvennlig teknologi.  

På dette feltet er det vedtatt eller under arbeid flere fylkesdelplaner og 
regionalplaner som gir føringer for næringsutviklingen, blant annet 
Regionalplan for energi og klima i Rogaland og Regionalplan for 
landbruk i Rogaland. For fullstendig oversikt se vedlegg 1, punkt 3 og 
4.  

Innen dette satsingsområdet har vi valgt 2 strategier. 

1) Et fylke med sterk vekst i bærekraftig matproduksjon, 
raskt ute med å ta ny teknologi og nye løsninger i bruk 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 nye forretningsområder basert på økt gjenvinning og bruk av 
restråstoff 

 nye forretningsmodeller  
 økt andel av verdiskaping på sjømat innenlands 
 et landbruk med konkurransekraft, entreprenørskap og gode 

markedskanaler  
 å ivareta og sikre produksjonsgrunnlaget for den blå og den 

grønne åkeren 
 å utforme regionale strategier/handlingsplaner innenfor 

områder som ikke er dekket i eksisterende planer, for eksempel 
sjømat 
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Evaluering 

 

 

 

2) utvikling av mer miljømessige bærekraftige løsninger for 
industri og energiproduksjon 

I Rogaland vil vi prioritere: 

 å legge forholdene til rette for en utvikling mot verdens mest 
miljøvennlige og bærekraftige prosessindustri og utvinning av 
olje og gass 

 et næringsliv med spesiell kompetanse på miljøvennlige 
løsninger 

 å etablere erfaringsarenaer, stimulere til samarbeid/dialog 
mellom næringer for å løse miljøutfordringer 

Satsingsområdet evalueres gjennom resultatmål og 
samfunnsmål. 

Resultatmål: 

 Det er vekst i bærekraftig sjømatproduksjon. 
 Det er økt verdiskaping i sjømatproduksjon. 
 Det er vekst i bærekraftig landbruksproduksjon. 
 Det er økt verdiskaping i landbruksproduksjon. 
 Det er økt omsetning i foretak basert på gjenvinning eller 

foredling av restråstoff. 
 Det er etablert internasjonal benchmarking av prosessindustri i 

forhold til miljø. 
 Det er etablert internasjonal benchmarking av olje- og 

gassvirksomheten i forhold til miljø. 
 Det er stor deltakelse og økt aktivitet på erfaringsarenaer for 

samarbeid om miljøutfordringer. 
 Det er en økning i antall forskningsprosjekter på ny fornybar 

energi. 

Resultatmål evalueres gjennom rapportering. 

Samfunnsmål:  

 Det er økt sysselsetting innen grønne teknologibedrifter. 
 Utslipp av klimagasser er redusert. 

Samfunnsmål evalueres gjennom statistikk og rapportering 

Se også mål og evalueringskriterier i andre regionalplaner. 
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Satsingsområdet infrastruktur 
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Sammen er 
vi sterke! 

En velfungerende infrastruktur legger til rette for gode lokalsamfunn og 
økt verdiskaping. Infrastruktur er den underliggende strukturen som 
trengs for å få samfunnet til å fungere. En god infrastruktur som gir 
effektive logistikkløsninger internt i fylket, mot landet for øvrig og 
internasjonalt, god tilgang på bredbånd og tilgang på kraft, er viktige 
forutsetninger for en moderne samfunnsutvikling.  

En infrastruktur med kapasitet til å dekke næringslivets behov i alle 
deler av fylket.  

På dette feltet er det vedtatt flere fylkesdelplaner og regionalplaner som 
gir føringer for næringsutviklingen, blant annet Fylkesdelplan for 
samferdsel i Rogaland 2008–2019 og Fylkesdelplan for vindkraft i 
Rogaland. For fullstendig oversikt se vedlegg 1, punkt 3 og 4.  

Innen dette satsingsområdet har vi valgt 4 strategier. 

1) Sette inn samordnet påvirkning mot de rette nasjonale 
beslutningstakerne til rett tid 

2) Være tydelige på prioriteringer 
3) Bygge allianser, spesielt på Vestlandet men også 

nasjonale allianser 
4) Sikre finansielle ressurser for utbygging av 

infrastrukturen 

Prosjektprioriteringene i Rogaland er godt omforent og nedfelt i 
gjeldende overordnede planer. Det er viktig at disse kommuniseres på 
en tydelig måte. 

Satsingsområdet evalueres gjennom resultatmål og samfunnsmål. 

Resultatmål:  

 Det er stort engasjement fra næringslivet i planprosesser for 
areal- og infrastrukturplanlegging. 

 Veg- og jernbanenettet er utbedret. 
 Næringslivets behov for mobil- og bredbåndsnett er dekket i hele 

fylket. 
 Det er økt kapasitet på gods- og persontransportterminaler.  
 Det er økt kapasitet når det gjelder kollektiv- og sykkeltransport-

tilbud (spesielt i byområdene). 
 Rogaland har en tilstrekkelig og bærekraftig energiforsyning. 
 Rogaland har tilstrekkelig med godt tilrettelagte næringsområder. 
 Rogaland har en moderne havnestruktur. 
 Rogaland har lufthavner som er godt integrert med øvrig 

transportnett, og der rutetilbudet er tilpasset behovet i befolkning 
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og næringsliv. 

Resultatmål evalueres gjennom rapportering. 

Samfunnsmål:  

 Fylket har en infrastruktur som er konkurransedyktig på 
framkommelighet. 

Se også mål og evalueringskriterier i regionalplaner innen samferdsel 
og infrastruktur. 
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Handlingsprogram og gjennomføring 

 I likhet med andre regionalplaner vedtatt av Fylkestinget, er det 
Rogaland fylkeskommune som har det overordnede ansvaret for å påse 
at Regionalplan for næringsutvikling blir gjennomført. Rogaland fylkes-
kommune vil samarbeide med ulike partnere og utviklingspartnerskap 
om gjennomføring av planen.  

Planen gjennomføres ved at det utarbeides årlig handlingsprogram som 
gir kortsiktige føringer for gjennomføringen. I tillegg til fylkeskommunens 
egne ressurser til næringsutvikling gir planen føringer for bruk av virke-
midler fra blant annet Innovasjon Norge og fylkesmannens landbruks-
avdeling.  

Regionalplan for næringsutvikling gir også føringer inn mot fylkes-
kommunens ansvarsområder innen opplæring, arealplanlegging og 
infrastruktur. Fylkeskommunen vil ha et ansvar for å følge opp øvrige 
områder gjennom samarbeid og aktiviteter rette mot de aktørene det 
gjelder, for eksempel innen forskning og utdanning.  

Det er utarbeidet overordnede resultatmål for hvert av satsings-
områdene. Planen evalueres gjennom disse målene, samt ved at 
prosjekter som støttes med henvisning til planen, må støtte opp under 
planens mål og strategier og forventes å gi resultater i forhold til disse. 
Konkrete mål knyttet til gjennomføring av planen beskrives i handlings-
program og gjennom prosjekter som støttes med henvisning til planen.  
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Vedlegg 1: Relevante planer og meldinger 

 

1. Stortingsmeldinger 
 Stortingsmelding nr. 25 (2208–2009) ”Lokal vekst og framtidstru”  
 Stortingsmelding nr. 7 (2008–2009) ”Om et nyskapende og bærekraftig Norge”  
 Stortingsmelding nr. 30 (2008–2009) ”Klima for forsking”  
 Stortingsmelding om norsk landbruk og matproduksjon. Ny landbruksmelding er 

under utarbeidelse og forventes avgitt i løpet av 2011. 
 

2. Statlige strategier for næringsutvikling 
 Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring (2009) 
 Verdifulle opplevelser. Nasjonal strategi for reiselivsnæringen. (2007) 
 Stø kurs. Regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer. (2007). 
 Nasjonal strategi for marin bioprospektering – en kilde til ny og bærekraftig 

verdiskaping (2009) 
 Bærekraftig sjømat – alfa og omega (2009)  
 Energi 21 – nasjonal FoU-strategi for energisektoren 

 
3. Gjeldende regionalplaner: 
 Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland 
 Regionalplan for energi og klima i Rogaland 
 Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland 
 Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland (2008–2019) 
 Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (under revisjon) (til 2040) 
 Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet (under revisjon) (til 2040) 
 Fylkesdelplan for areal og transport i Ryfylke (under revisjon) (2002–2011) 
 Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane (2006–2015) 
 Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren 
 Handlingsplan for skogbruket i Rogaland 2010–2013  
 FINK, Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern 

 
4. Regionalplaner under arbeid: 
 Regionalplan for landbruki Rogaland 
 Regionalplan for små vannkraftverk i Rogaland 
 Regionalplan for byggeråstoff i Ryfylke 
 Regionalplan for areal og transport i Ryfylke 
 Regionalplan for bruk og vern av Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Setesdal 

Austhei (Heieplanen) 
 Forvaltningsplan for vannregion Rogaland 

5. Interkommunale planer 
 Strategisk næringsplan for Dalane 2010–2021 
 Strategisk næringsplan 2009–2020, Stavanger-regionen 

 
6. Interkommunale planer under arbeid 
 Strategisk næringsplan for Haugalandet 



Vedlegg 2: Oversikt over strategiske næringsplaner 

Del av fylket Satsingsområder  

 Nyskaping Globalisering/ 
internasjonali-
sering  

Kompetanse og 
rekruttering 

Infrastruktur Naturressurser  Annet 

Stavanger- 
regionen 
2009–2020  

Ledende på 
innovasjon og 
nyskaping 
 
Nye nærings-
klynger  

En internasjonal 
region 

Blant Europas fremste 
kompetanseregioner  

Fremst på 
transport og 
logistikk 

Matklyngen – tydelig 
posisjon i 
kvalitetsmarkeder 
 
Energiklyngen – 
ledende innen energi og 
miljø 

Samordnet offentlig 
tjenestetilbud 
 
Livskvalitet – foretrukket 
bosteds- og 
besøksregion 

Dalane 
2010–2021  

Antall nystartede 
bedrifter 10 % over 
antall som avvikler 

 Utdanningsnivå opp på 
nivå med 
gjennomsnittet i 
Rogaland 
 
Netto befolkningsvekst 
over landsgjennom-
snittet  

Infrastruktur – 
fortrinn når 
bedrifter og 
familier vil 
etablere seg 

Fremtidsrettet 
energiregion  
 
Øke verdiskaping og 
mangfold innen mat, 
landbruk og fiskeri 

Flere gjester gjennom 
koordinert 
reiselivssatsing 
 
Livskvalitet 
 
Profilering – omforent 
merkevare 

Haugalandet: 
Næringsplaner 
under arbeid, 
legges fram 
10.02.2011 

Nyskaping 
Klyngeutvikling 
innen maritim og 
energi næringer  

Internasjonali-
sering  

Kompetanse 
 
Omdømmebygging og 
rekruttering 

Infrastruktur Ledende innen 
miljøvennlig og 
bærekraftig 
prosessindustri 

Maritime næringer 
 
Energi 
 
Reiseliv/ 
Opplevelsesnæringer 

Ryfylke 
Ingen samlet plan, 
kommuner 
samarbeider med 
hhv. Stavanger og 
Haugalandet  

  Kompetanse 
 
Rekruttering 
 
Profilering 

Infrastruktur Energi, havbruk, 
landbruk  

Reiseliv 
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