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Kommunale næringsfond– høringsuttalelse
Vi viser til invitasjon til å komme med høringsuttalelse til forslaget om endring i ordningen med tildeling
av midler til kommunale/regionale næringsfond. Den korte høringsfristen har ikke gjort det mulig å
legge fram en sak til politisk behandling, og uttalelsen gis derfor administrativt.
Det er etter regionrådgivers vurdering vanskelig å få noe klart bilde av hva forslaget til endring
innebærer. I «Handlingsprogram for innovasjon og verdiskapning Sør-Trøndelag 2016» heter det
at «Det foreslås av fylkeskommunen framover bevilger midler til regionrådene for operasjonalisering
av disse planene (strategiske næringsplaner, vår tilføyelse) spesielt på områder prioritert regionalt
som underbygger fylkestingets satstinger». Dette kan bety at midlene tildeles regionrådene, som kan
benytte midlene til tiltak i de strategiske planene.
Av høringsbrevet og notatet framgår det ikke klart hva midlene skal benyttes til. Sør-Trøndelag
fylkeskommune bør derfor etter regionrådgivers vurdering klargjøre om hensikten er at midlene skal
benyttes som beskrevet i avsnittet over – eller som i dag til etablererstøtte, utvikling i etablerte
bedrifter og en del andre innsatser i kommunene? En tredje mulighet er at regionene selv kan ta
stilling til dette gjennom regionrådene.
Regionrådgiver har i dag ikke noen klar oppfatning av hva som er den mest fornuftige løsningen.
Strategisk enhet for næringsarbeid i Fjellregionen, som består av to medarbeidere i det som foreløpig
er et prosjektarbeid, har utredet felles næringsfond for Fjellregionen med utgangspunkt i den
ordningen Holtålen og Røros allerede har.
Arbeidsutvalget vedtok i fjor at det ikke skulle arbeides videre med denne saken på grunn av
reduksjonen i midlene og at vi ikke så at et slikt fond ville bli stort nok til å løse de utfordringer vi
hadde/har med å få muskler nok til større fellesoppgaver om halvparten av fondene ble brukt felles og
halvparten til fordeling i kommunene.
Arbeidsutvalget i Regionrådet har også gitt regionrådgiver i oppdrag å starte arbeidet med en
vurdering av hvordan ordningen med regionale næringssjefer kan etableres som en fast ordning etter
prosjektperioden. Dette arbeidet er i gang, og det vil i tiden som kommer være behov for en tett dialog
med kommunene, fylkeskommunene, næringshagen og andre for å finne gode løsninger for alle åtte
kommunene i fellesskap. Det pågående arbeidet i forhold til kommunereformen kan også få betydning
for hvilke løsninger som velges.
På denne bakgrunn vil regionrådgiver anbefale at dersom Sør-Trøndelag fylkeskommune ønsker å
endre ordningen, gjøres dette på en slik måte at ordningen for Holtålen og Røros foreløpig beholdes
som i dag – men at det åpnes for at dette kan vurderes på nytt i forbindelse med de prosesser det her
er redegjort for.
Med vennlig hilsen
Rune Jørgensen
Regionrådgiver
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