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Stavanger-regionen mot 2025
Dette dokumentet representerer fjerde generasjon felles næringsplan for kommunene i Stavangerregionen. Det er en åpenbar styrke for regionen at en står på en felles plattform i den nærings–
politiske satsingen, og at en har holdt fast på prioriteringene og målsettingene over lengre tid. Dette
har gitt kommunenes næringslivsarbeid en samlet slagkraft og en retning som har gitt resultater, og
det er gledelig at kommunene har ønsket å videreføre samarbeidet.
Aktiviteten i Stavanger-regionen er svært høy, med muligheter for både kortsiktige og langsiktige
gevinster. De offentlige aktørene har et særlig ansvar for å sette fokus på hva som kan oppnås på
lengre sikt, ikke minst for å søke muligheter som en gang kan avløse de mulighetene oljealderen har
gitt oss. Selv om denne dagen ligger langt senere enn tidshorisonten for den foreliggende planen,
gjelder det å gripe de rette mulighetene allerede i dag.
Et viktig stikkord i denne sammenheng er bygging av kompetanse – fra grunnskolenivå til forskerutdanning, fra praktiske håndverksfag til akademisk fordyping. Gjennom å styrke kompetansen og
tiltrekke oss talenter skal vi greie å møte innovasjonsutfordringene, og på den måten skal vår region
også i framtiden være blant de aller fremste på de områdene vi velger å satse.
Et annet stikkord er bygging av internasjonal erfaring og nettverk. De mest omstillingsdyktige
bedriftene med størst vekstpotensial, er ofte de som er i inngrep med internasjonale samarbeidspartnere og konkurrerer på et internasjonalt marked. Gjennom globale forbindelser bygges forståelse
for hvordan det tenkes i Europa og andre verdensdeler. Det er grunn til å tro at betydningen av
internasjonal orientering heller vil forsterkes enn svekkes.
Dette står ikke i motsetning til at regionen også må posisjonere seg nasjonalt. På petroleumsområdet
skjer det bl.a. gjennom det gjensidige samarbeidet vi har etablert med andre oljeregioner langs
norskekysten. Et av formålene er å stå sammen om å påvirke den nasjonale petroleumspolitikken,
til beste for hele nasjonen. Samtidig vil bedre kommunikasjon bidra til å danne en sterk akse og
grunnlag for samarbeid langs båndet Bergen – Haugesund – Stavanger – Kristiansand. Særlig viktig er
det at våre tunge industriklynger bindes sammen med de maritime offshore engineeringmiljøene på
Haugalandet. Regionforstørringen som fergefri E39 vil gi, vil medføre at Stavanger-regionen inngår i en
større region som er vertskap for de to mest verdiskapende næringene i Norge.
For å kunne gripe de store mulighetene som ligger foran oss, er det av stor betydning at regionen
sikrer at vi har kapasitet til å håndtere veksten som dette vil medføre, både i antall innbyggere og
antall bedrifter. Det må bygges flere boliger, både i allerede bebygde områder og på nye arealer. Det
må legges til rette for nye næringsarealer, og deler av dagens arealer må transformeres. Transportutfordringene internt i regionen må løses. Det må iverksettes tiltak slik at veksten kan fordeles på en
større del av regionen enn bare storbysenteret. Det offentlige tjenestetilbudet må ikke sakke akterut,
men ligge i forkant.
Mulighetene er altså store, og det samme kan sies om de tilhørende utfordringene. Vi vil minne om
at vår region har maktet å løse tilsvarende utfordringer tidligere – ikke minst gjennom samarbeid på
tvers av kommunegrenser, forvaltningsnivå og gjennom samarbeid med næringslivet. Vi har tillit til at
regionen har vilje og evne til å løse også framtidens utfordringer, og at Stavanger-regionen derfor vil
være den beste regionen å bo i også i årene som ligger foran oss.
Vi takker alle som har bidratt til å utarbeide denne planen.

Christine Sagen Helgø 							Jan Soppeland
Styreleder 									Daglig leder
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Visjon

Stavanger-regionen skal
framstå som åpen, energisk
og nyskapende

Ved valget av begrepet åpen vektlegger vi å være åpne overfor mennesker
av ulike kulturer og åpne for nye impulser. Stavanger-regionen skal være åpen for:
•
•
•
•

ulike kulturer
ulike ideer og impulser
ulike meninger
ulike uttrykksformer

Med begrepet energisk erkjenner vi at vi må videreutvikle oljeposisjonen vår til å bli en
energiposisjon. Stavanger-regionen skal framstå som energisk ved å utvikle seg som:
•
•
•
•

ledende internasjonalt på energi og miljø (Europeisk energihovedstad)
ledende på utvikling av alternative energiformer
ledende på attraktive, internasjonale arbeidsplasser
ledende på samhandling

Begrepet nyskapende bygger på kreativitet og entreprenørskap.
Stavanger-regionen skal framstå som nyskapende ved å satse på:
•
•
•
•
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nye og effektive løsninger innen offentlig forvaltning
nye bedrifter og økt innovasjon i etablerte foretak
nye nettverk mellom og innen næringsklyngene
nye muligheter for effektiv kommersialisering av forskningsresultater

Hovedmål

Stavanger-regionen skal
være storbyregionen med
størst konkurransekraft
og verdiskapingsevne i landet

For å realisere dette målet, arbeides det med seks innsatsområder, to klyngestrategiske
områder og nye klyngestrategiske initiativ. I tillegg kommer påvirkningsarbeid og profilering.
Fram mot 2025 må regionen arbeide mot større mangfoldighet i næringsstrukturen,
der sårbarheten for endringer i petroleumsnæringene reduseres.
Vi har identifisert seks innsatsområder for verdiskaping:
Kompetanse, infrastruktur, nyskaping, attraktivitet, internasjonalisering,
offentlige tjenester.
Drivkrefter for verdiskaping
Vi fokuserer på menneskeskapte konkurransefortrinn i samvirke med råvarebaserte fortrinn.
Verdiskapingsevne og konkurransekraft skal styrkes gjennom samarbeid mellom bedrifter,
offentlige tilretteleggere, samt kunnskaps- og teknologiprodusenter.
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Sammen skal vi
gjøre Stavangerregionen åpen,
energisk og
nyskapende
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Visjonen om Stavanger-regionen som åpen,
energisk og nyskapende er langsiktig. Vi har
sterk tro på å lykkes over tid, dersom vi holder
fast på visjonen og hovedmålene slik at satsingen
vår blir konsistent. Dette krever også evne til å
sette de kortsiktige handlinger inn i et langsiktig
perspektiv. En bred forankring og felles kraft i
gjennomføring av strategiene krever viljestyrke,
handlekraft og samarbeid over kommunegrensene.
Formålet med planen er å etablere en felles
forståelse av regionens største utfordringer,
utvikle regionalt forankrete prosjekter og
mobilisere en sterk felles vilje og tilstrekkelig
handlekraft på regionens vegne.

Vi har valgt å videreføre satsingen på seks drivkrefter eller strategiske innsatsområder som har
ligget til grunn også for tidligere strategiplaner.
Hver for seg og sammen styrker disse regionens
muligheter for økonomisk verdiskaping. Områdene er: Kompetanse, infrastruktur, nyskaping,
attraktivitet, internasjonalisering, offentlige
tjenester. Disse suppleres med klyngestrategier
innen matnæringene, energiklyngen og nye
strategiske klyngesatsinger.

Kompetanse

Strategisk næringsplan er en plan for hele
regionen. Den danner grunnlaget for konkrete
satsinger og samarbeidsprosjekt i årene framover
for Greater Stavanger og partnerkommunene. I
tillegg gir planen klare signaler overfor bedrifter,
næringslivsorganisasjoner samt forsknings- og
utdanningsmiljøer om hvilke næringspolitiske
retningslinjer som det interkommunale
samarbeidet legger til grunn for utviklingen
av Stavanger-regionen.

Hovedmålet er fortsatt å videreutvikle Stavangerregionen som den storbyregionen i landet som
har størst konkurransekraft og verdiskapingsevne. De seks storbyregionenes verdiskapingsevne måles og sammenliknes jevnlig, og målingen
for 2011 viser at avstanden til hovedstadsregionen
er ytterligere redusert.

Off. tjenester

Infrastruktur

Regional verdiskapning
Vekst og fornyelse

Matklyngen
Energiklyngen
Nye klynger

Nyskaping

Attraktivitet

Internasjonalisering
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Regionale utfordringer i en
global kontekst
Store vekstmuligheter i Stavanger-regionen
har vært et hovedstikkord ved utarbeidelsen av
Strategisk næringsplan. Selv om våre nærmeste
handelspartnere i Europa sliter tungt økonomisk,
er størrelsen på de oljerelaterte investeringene
og ringvirkningene i resten av næringslivet så
store at Stavanger-regionen vil få en sterk vekst i
årene framover.
Til tross for at én av ambisjonene ved forrige
planrevisjon var at regionen må få et mer
sammensatt næringsgrunnlag, går regionens
utvikling i retning av en stadig sterkere
avhengighet av offshoreaktiviteten på norsk
sokkel. Endringer i denne aktiviteten kan skje
fort, og historien har lært oss at når de skjer, vil
utslagene favne bredt og stikke dypt.

Globale og nasjonale krefter som regionen
konfronteres med:
• Høy oljepris bidrar til en historisk høykonjunktur for norsk økonomi. Høye investeringer innen petroleumssektoren kan lett bidra
til å fortrenge oppmerksomheten på en
bredere og mer robust næringsstruktur på
lengre sikt.
• En voksende klimabevissthet vil lede til
endringer i nasjonale og internasjonale
regelverk og rammebetingelser, samt gi nye
forretningsmuligheter.
• Et historisk stramt arbeidsmarked, der rekrutteringsutfordringene og kampen om kompetansen, ikke minst mellom privat og offentlig
sektor og mellom regioner, tilspisser seg.
• En fortsatt sterk økning i arbeidsinnvandringen
til Norge, med utfordringer mht. språkforskjeller, kulturforskjeller og integrering.
Innvandring vil også gi oss et økt kulturelt
mangfold.
• Den digitale utvikling, drevet fram av ny
teknologi og intensiv konkurranse mellom
globale gigantselskaper, synes å akselerere og
gripe inn i det meste av arbeidslivet og 		
hverdagslivet.
• Globalisert økonomi, der utviklingen av nye
økonomiske stormakter og svekkelse av
gamle, skaper markerte strukturendringer.
Dette gir økte råvarepriser og nye mønstre
når det gjelder internasjonale kapitalbevegelser, varestrømmer, kompetanse og
tjenestemarkeder.
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Regionens utgangspunkt
Stavanger-regionen er godt rustet til å realisere nye muligheter og møte utfordringer i årene framover.
Styrker, svakheter, muligheter og trusler kan beskrives slik:

Styrker

Svakheter

• Sterkt befolkningsgrunnlag. Med gunstig
aldersstruktur, nettoinnflytting, stor arbeidsinnvandring og høy fertilitet er Stavangerregionen blant de mest utviklingskraftige i
Norge.

• Kommunale utfordringer knyttet til utvikling. Det er ulik befolkningsutvikling innen
regionen, hvor de sentrale kommunene har
voksesmerter mens enkelte kommuner har
stagnasjonsutfordringer.

• Godt kvalifisert arbeidskraft. Regionen har
sterke industrielle fagmiljøer, god fagopplæring, sterk entreprenørkultur, vekst i den
akademiske arbeidsstyrken og et utdanningstilbud innen høyere utdanning i positiv
utvikling.

• Overbelastete transportkanaler. Det er
kapasitetsutfordringer på transportsystemene.
Utbyggingen og moderniseringen av infrastrukturen innen og ut av regionen holder ikke
tritt med utviklingen av transportbehovet.

• Konkurransedyktig næringsliv. Regionen
har sterk vekst i sysselsettingen. Motoren er en
internasjonalt orientert energiklynge. Samlet
sett representerer regionen et livskraftig
næringsliv med særlig sterk tilstedeværelse
og kompetanse innen de mest verdiskapende
næringer i Norge.
• Høy verdiskaping. Regionen har høyest
brutto lønnsnivå i Norge og er blant de fremste
når det gjelder verdiskapingsevne per sysselsatt og lønnsomhet i bedrifter.
• Korte interne avstander. Etter norske
forhold er Stavanger-regionen kompakt, med
korte avstander og tidsdistanser mellom
aktørene innen regionen. Det fremmer samarbeidet og stimulerer dynamikken i regionen.
• Sterke nettverk, godt samarbeid. Det er
gode relasjoner mellom privat næringsliv og
de offentlige myndighetene i regionen. Samarbeidet er godt forankret og preges av felles
holdninger og gjennomføringsvilje.
• Internasjonal tilknytning. Næringslivet er
internasjonalt orientert med et betydelig
utenlandsk eierskap og økende eksport til
viktige markeder innen olje, gass og teknologi.
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• Sårbar næringsstruktur. Stor og økende
avhengighet av petroleumsnæringen gjør
regionen sårbar i forhold til endringer i oljepris og andre rammebetingelser.
• Høye boligpriser og etterslep i boligbygging i forhold til etterspørselen. Regionen
har utfordringer knyttet til høye boligpriser,
lav boligproduksjon og evne til raskt å tilby
byggeklare boligtomter.
• Mangel på kvalifisert arbeidskraft.
Regionen har mangel på kvalifisert arbeidskraft innenfor en rekke yrkeskategorier.
• Arealutfordringer. Det er sterkt press på
arealer i hele regionen, og det er mangel på
tilgjengelige næringsarealer som kan dekke
påkrevd restrukturering av næringslokaliseringer i regionen.

Muligheter
• Utvikling av nye næringsklynger.
De sterke næringene har mange muligheter,
for eksempel i grensesnittet mellom IKT,
sensorteknologi, automatisering og fjerndrift.
Det finnes gode forretningsmuligheter også
i koblingen mat, helse og medisin, samt innen
velferdsteknologi og fornybar energi.
• Videreutvikle Stavanger som universitetsregion. Stavanger er en ung universitetsregion. Regionens utviklingsmuligheter er tett
knyttet til og avhengig av utviklingen av universitets- og høgskolemiljøet i regionen –
særlig ved UiS, SUS og IRIS. Det er særlig viktig
å utvikle omdømmet som universitetsregion
for å tiltrekke oss de fremste talentene fra
inn- og utland.
• Utvikling av grønne energinæringer.
Regionen har, med sine sterke posisjoner
innen energiproduksjon, et potensial i å bidra
til utviklingen av grønne næringer. Det er en
rekke muligheter – eksempelvis innen vind,
biogass og geovarme.
• Opplevelser skaper mange muligheter.
Opplevelser er et viktig attraksjonselement,
samtidig som det gir grunnlag for næringsaktiviteter som rommer mange muligheter;
kulturelle tilbud, stedsattraksjoner, reiseliv,
fritidsaktiviteter og tjenester.

Trusler og flaskehalser
• Knapphet på arbeidskraft. Rekrutteringsutfordringen er flaskehals nummer én, både
allment og innen strategisk viktige kompetanseområder. Dette kan på sikt føre til
begrensninger i aktiviteten i regionen.
• Arealkonflikter. Det oppstår ofte konflikt
om arealdisponering når både hensyn til
næring, bolig, landbruk og havbruk skal
ivaretas. Strenge retningslinjer kan føre til
at regionens utvikling hemmes; uløste 		
konflikter kan undergrave det lokale
samhandlingsmiljøet.
• Sentralisering av beslutningsmakt.
Regionen er på armlengdes avstand til 		
eksterne statlige og forretningsøkonomiske
beslutningssentra med stor innflytelse på vår
regionale utvikling.
• Sårbarhet for svingninger i internasjonal
økonomi. Negativ økonomisk utvikling i
Europa, samt svingninger i internasjonal
økonomi, er usikkerhetsmomenter for
næringslivet i regionen. Spesielt utsatt er
regionen for fallende oljepris.

• Utvikling i alle kommunene. Sterkt press i
de sentrale områdene åpner for at også
kommuner utenfor de mest sentrale områder
kan tiltrekke seg bedrifter og kompetanse.
• Regionforstørrelse. Framtidige samferdselsløsninger (Ryfast, Rogfast, dobbeltsporet,
firefelts E39 sørover, etc.) gir muligheter for
befolkningsvekst i hele regionen og synergier
for næringslivet.
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Kompetanse
Blant Europas
fremste
kompetanseregioner
Ståsted
Et forventet høyt aktivitetsnivå vil føre til stor
etterspørsel etter kvalifisert arbeidskraft. Det vil
medføre en fortsatt kamp om kompetente medarbeidere mellom bedrifter og bransjer, mellom
kunnskapsinstitusjoner og mellom offentlig og
privat sektor. Store ubalanser i denne kampen vil
gå ut over næringslivets muligheter totalt sett. Et
eksempel på dette er undervisningsinstitusjoner
som må legge ned yrkesfagklasser fordi
kvalifiserte lærere finner bedre betalt arbeid i
industrien.
Stavanger-regionen har hatt en betydelig tilflytting fra andre land de senere år. Innvandrerne
må sikres god integrasjon, og deres kompetanse
må tas i bruk. Internasjonal rekruttering vil
fortsatt være viktig, men forutsetter tilgang på
relevant kompetanse fra det internasjonale
markedet.
Regionen har gode tradisjoner for samarbeid
mellom skole og arbeidsliv, bl.a. når det gjelder
lærlingeplasser. Dette samarbeidet må forsterkes
og utvikles, bl.a. som et virkemiddel for å motivere ungdom til å velge framtidsrettete utdanninger og bygge opp under den innovasjons- og
gründerkompetansen som regionen er kjent for.
Framtidens arbeidsliv vil være preget av høye
krav til kompetanse. Systematisk kompetansebygging og sterk satsing på høyere utdanning er
helt avgjørende for videre utvikling av samfunnsog næringsliv i Stavanger-regionen. Universitetet
i Stavanger spiller en avgjørende rolle i denne
sammenhengen, og det er særlig viktig å styrke
koblingene mellom universitetet og næringslivet.
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Mål
Stavanger-regionen skal være blant Europas
fremste kompetanseregioner

Strategiske grep:
1. Sikre god tilgang på kvalifisert arbeidskraft.
2. Utvikle utdannings- og forskningsinstitusjoner
av høy kvalitet.
3. Skape gode vekstvilkår for
kunnskapsintensive næringer.
4. Utvikle samarbeidet mellom offentlig og privat
sektor innen undervisning og opplæring.
1. Sikre god tilgang på kvalifisert
arbeidskraft
Strategien gjennomføres ved å:
• Bygge strategiske nettverk med europeiske
kompetanseinstitusjoner og -regioner.
• Skape bo- og levevilkår som gjør det attraktivt
for kvalifisert arbeidskraft å komme hit.
• Utvikle framtidsrettete utdanningstilbud av
høy kvalitet.
• Forebygge frafall fra videregående skole.
• Videreutvikle Studentregionen Stavanger,
herunder bygge nye studentboliger.
• Sikre at utdanningstilbudet er så attraktivt at
det tiltrekker seg talenter.

3. Skape gode vekstvilkår for
kunnskapsintensive næringer
Strategien gjennomføres ved å:

2. Utvikle utdannings- og
forskningsinstitusjoner av høy kvalitet
Strategien gjennomføres ved å:
• Delta i strategiske europeiske fagnettverk og
forskningsprosjekter.
• Bidra til å videreutvikle UiS med undervisning
og forskning på internasjonalt nivå.
• Styrke samarbeidet mellom UiS og Stavanger
Universitetssjukehus og etablere et
helsefakultet.
• Styrke samarbeidsrelasjonene mellom
sam funns- og næringsliv, UiS og andre
akademiske institusjoner som holder et
internasjonalt faglig nivå.
• Styrke samarbeidet mellom videregående
skole og høyere utdanning.
• Styrke de videregående skolene som regionale
kompetansesentra.
• Stimulere til at flere bedrifter og
internasjonale konsern legger FoU-virksomhet
til regionen.
• Styrke og videreutvikle Norges Veterinærhøgskole, Høyland, gjennom SEARCHprosjektet (Sandnes Education and Research
Center Høyland).
• Arbeide systematisk for å trekke til oss
nasjonale forskningssentra og -ressurser.

• Stimulere til utvikling av felles kompetanse- og
læringsarenaer mellom regionens
utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv, for
eksempel av typen NCE.
• Utvikle nye kompetansearbeidsplasser
gjennom et tett samarbeid mellom
utdanningsinstitusjoner og næringslivet.
• Støtte nyskaping innen kunnskapsintensiv
næringsvirksomhet.
• Overvåke og analysere næringsliv
kompetansebehov med særlig vekt på å forstå
utfordringer innen de prioriterte
næringsklyngene.
4. Utvikle samarbeidet mellom offentlig og
privat sektor innen undervisning og
opplæring
Strategien gjennomføres ved å:
• Stimulere bedrifter i regionen til å stille fag
spesialister på seniornivå til disposisjon for
undervisningsinstitusjoner for kortere og
lengre perioder.
• Videreutvikle ulike typer praksisplasser og
traineeordninger, samt sikre tilstrekkelig
tilgang på lærlingeplasser som rekrutteringsog opplæringstiltak.
• Videreutvikle yrkesopplæringen basert på et
tett samarbeid med arbeidslivet.
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Infrastruktur
Fremst på
transport og
logistikk
Ståsted
Bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet
påvirkes sterkt av transport- og logistikkostnader.
Stavanger-regionens lokalisering i forhold til
de store markedene gjør at gode internasjonale
transportforbindelser er av stor betydning.
Utvikling av framtidsrettete transport- og
logistikkløsninger er avhengig av en helhetlig
satsing på infrastruktur.
Stavanger-regionen ligger sentralt plassert på
Sør-Vestlandet, definert av aksen Bergen-Haugesund-Stavanger-Kristiansand. Samlet sett er dette
det mest nærings- og befolkningstunge området
i landet, utenfor det sentrale Østlandsområdet.
Gode forbindelser mellom disse fire byene er
avgjørende for å legge til rette for økt dynamikk
på Sør-Vestlandet. Forbedret infrastruktur nordover, sørover og østover fra Stavanger-regionen vil
også være viktig for å bidra til regionforstørring.
Stavanger-regionen har fordel av å være en
kompakt storbyregion med korte interne
avstander innenfor de sentrale bosteds- og
næringsområdene. Ulempen er at utbyggingen
av transportsystemene ikke har holdt tritt med
trafikk- og befolkningsveksten. Satsingen på
kollektivtilbudet må intensiveres, både av
miljøhensyn og for å sikre framkommeligheten
for nyttetrafikken. En slik satsing vil gi positive
effekter med hensyn til kapasitetsproblemene
som er i ferd med å oppstå med hensyn til
tilstrekkelig areal til bolig og næring.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologisk
infrastruktur, herunder bredbånd og mobildekning, påvirker også bedriftenes konkurranseevne og lønnsomhet. Også for de kommunale
virksomhetene er det viktig at denne infrastrukturen utvikles i alle deler av regionen.
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Næringsplanen vil understøtte prioriteringer,
målsettinger og strategier som vedtas i regionens
organer på dette området.

Mål
Stavanger-regionen skal være den fremste
storbyregionen i landet med hensyn til
transport- og logistikkløsninger

Strategiske grep:
1. Videreutvikle infrastrukturen for intern og
ekstern person- og godstransport
2. Utvikle Stavanger-regionen som nasjonalt
logistikknutepunkt
3. Videreutvikle Stavanger Lufthavn, Sola som
internasjonal flyplass
4. Utvikle samferdselstiltak som bidrar til
oppfylling av statlig fastsatte klimamål
5. Sikre at næringsliv og offentlig virksomhet
i alle delene av regionen får like vilkår med
hensyn til dagens og morgendagens
informasjonsteknologi

• Videreutvikle Risavika som nasjonalt
knutepunkt for transport av container og
stykkgods til sjøs.
• Realisere Transportkorridor Vest snarest mulig.
3. Videreutvikle Stavanger Lufthavn, Sola
som en internasjonal flyplass
Strategien gjennomføres ved å:
• Videreutvikle det internasjonale og nasjonale
rutetilbudet.
• Videreutvikle terminalkapasiteten i takt med
trafikkveksten.
• Utvikle kollektive tilbringerløsninger med høy
kvalitet og regularitet.
• Tilrettelegge nok parkeringsareal for å ivareta
brukerne av lufthavnen som bor utenfor
kollektivtilbudets nedslagsfelt.
4. Utvikle samferdselstiltak som bidrar til
oppfylling av statlig fastsatte klimamål
1. Videreutvikle infrastrukturen for intern
og ekstern person- og godstransport
Strategien gjennomføres ved å:
• Videreutvikle kollektivtrafikktilbudet i
regionen, både for de tunge bedrifts- og
boligkonsentrasjonene og for Ryfylke og
Sør-Jæren.
• Følge opp regionens prioriteringer i Norsk
Transportplan: Rogfast, Kyststamveien
Bergen-Kristiansand og dobbeltspor på
Jærbanen.
• Oppgradere jernbanestrekningen Stavanger –
Kristiansand.
• Oppgradere E39 til firefelts transportkorridor
mellom Sandnes og Kristiansand.
• Utbygging av sikre og effektive sykkeltraseer.
2. Utvikle Stavanger-regionen som et
nasjonalt logistikknutepunkt
Strategien gjennomføres ved å:

Strategien gjennomføres ved å:
• Gjennomføre kollektivtiltakene.
• Bedre tilretteleggingen for sykkelbruk mellom
bolig- og arbeidsplassområdene.
• Arbeide for å få mer godstransport fra bil til båt
og bane.
• Arbeide for omlegging til mer miljøvennlig
drift av ferger og andre større fartøy, samt buss.
• Arbeide for utvikling av infrastruktur for el- og
biogasskjøretøy.
5. Sikre at næringsliv og offentlig
virksomhet i alle delene av regionen får
like vilkår med hensyn til dagens og
morgendagens informasjonsteknologi
Strategien gjennomføres ved å:
• Bygge ut et høyverdig bredbåndsnett i hele
regionen
• Bygge ut et stabilt og framtidsrettet mobilnett
i hele regionen
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Nyskaping
Ledende på
innovasjon og
nyskaping
Ståsted
Nye oljefunn har ført til at Stavanger-regionens
olje- og gassindustri har fått utvidet tidshorisont.
Det er ventet at investerings- og vedlikeholdsmarkedet på norsk sokkel vil øke betydelig i
planperioden. En enda større del av arbeidskraft og kapital i regionen vil kanaliseres inn mot
denne sektoren, og fokus på andre næringer vil
være begrenset. I denne situasjonen vil det først
og fremst være viktig at regionen videreutvikler
vertskapet for de mest kompetansekrevende og
eksportrettete delene av olje- og gassindustrien.
Samtidig vil det også være viktig å benytte regionens sterke entreprenørskapskultur til å videreutvikle potensialet innenfor andre næringer
hvor regionen står sterkt.
Profesjonalisering og videreutvikling av private
og offentlige forsknings- og innovasjonssentra av
internasjonal karakter har betydning for fornyelse av regionens næringsstruktur. Dette er av
særlig betydning med tanke på omstillinger for å
sikre en bærekraftig utvikling. Utenlandsk kapital
er viktig, men det er også viktig å styrke kulturen
for regionalt, langsiktig eierskap slik at teknologiutvikling skjer herfra. Stavanger-regionens finansnæring har maktet å etablere vitale venturemiljø
ved siden av sterke finans- og fondsmiljø, men
tilgangen på risikovillig, kompetent kapital må
styrkes ytterligere. Tilgang på kapital i tidlig fase
fram mot venture og/eller industriell kapital er en
utfordring.
I de senere årene er det utviklet et regionalt miljø
av etablerertjenester, næringshager og innovasjonsparkselskaper. Det blir viktig å videreutvikle
og profesjonalisere disse miljøene og styrke
samhandlingen mellom de nevnte innovasjonsaktørene og næringslivet.
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Mål
Stavanger-regionen skal være ledende på
innovasjon og nyskaping

Strategiske grep:
1. Etablere og videreutvikle vekstkraftige
kompetansemiljø innen fremragende
forskning og innovasjon
2. Stimulere til strategiske teknologisatsinger
3. Styrke kapitaltilgangen
4. Stimulere til bedriftsetableringer og til
innovasjon i eksisterende bedrifter

2. Stimulere til strategiske
teknologisatsinger
Strategien gjennomføres ved å:
• Gjennomføre regelmessige analyser av 		
teknologi- og utviklingstrender.
• Lete etter nye muligheter innen
energiklyngen.
• Etablere partnerskap mellom industri,
forskning og kapitalmiljø (offentlig og privat).
• Stimulere til nyskaping i helse- og
omsorgssektoren ved bruk av ny teknologi.
3. Styrke kapitaltilgangen
Strategien gjennomføres ved å:
• Styrke kapitaltilgangen i fasen mellom første
fase og fram mot venture/industriell kapital.
• Styrke kontakten mellom virkemiddelapparatet og næringslivet.
• Videreutvikle og styrke regionens finansmiljø.
4. Stimulere til bedriftsetableringer og
innovasjon i eksisterende bedrifter
1. Etablere og videreutvikle vekstkraftige
kompetansemiljø innen fremragende
forskning og innovasjon
Strategien gjennomføres ved å:
• Etablere og videreutvikle nasjonale/
internasjonale sentra for fremragende
forskning innen områder hvor regionen står
sterkt.
• Videreutvikle nasjonale/internasjonale sentra
innen innovasjon.
• Identifisere potensial for nye klynger innenfor
energinæringene.
• Bygge nettverk og allianser med ledende
internasjonale innovasjonsmiljøer.

Strategien gjennomføres ved å:
• Styrke entreprenørskapsutdanningen på ulike
nivåer og etablere muligheter for
praksisplasser.
• Videreutvikle innovasjonsparkkonseptet som
et regionalt inkubatortilbud.
• Videreutvikle etablererveiledningen
gjennom økt integrasjon og samspill med
regionenes næringshager og Innovasjonsparkselskapene.
• Styrke samhandlingen mellom innovasjonsaktørene og næringslivet.
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Attraktivitet
Foretrukket
bosteds-, arbeidsog besøksregion
Ståsted
Stavanger-regionen har et sterkt befolkningsgrunnlag, med en ung befolkning og stor innvandring fra utlandet. Dette gir regionen et godt
utgangspunkt for videre utvikling. Samtidig ser
vi at over halvparten av landets befolkningsvekst
det siste tiåret har kommet innenfor ti mil fra
Oslo. Vår region må ikke tape i denne kampen
om humankapitalen, men arbeide for å øke
regionens attraktivitet. Vi kan lokke med et
variert og betalingsdyktig arbeidsmarked, et
bredt kulturtilbud på høyt nivå, et godt barnehage- og skoletilbud, inklusive internasjonale
institusjoner, høy kvalitet på offentlige uterom
osv. De største truslene ser nå ut til å være knyttet
til kapasitetsproblemer. Mangel på boliger har
ført til høye boligpriser, også et godt stykke unna
storbysenteret. Trafikkveksten har medført at
kapasiteten til vegnettet i de sentrale områdene
er utnyttet til bristepunktet.
Stavanger-regionen har et sterkt og konkurransedyktig næringsliv med høy verdiskaping, og
antall arbeidsplasser øker hvert år. Det petroleumsrelaterte næringslivet er en internasjonal
næringsklynge med mange lokaliseringsalternativer. Det må derfor legges betydelig innsats i
å sikre at bedrifter i dette segmentet finner det
attraktivt å etablere seg og fortsatt drive i
Stavanger-regionen. Parallelt må det arbeides
med å holde regionen attraktiv også for bedrifter
i andre bransjer. Det er en utfordring å rekruttere
fagfolk til offentlige stillinger og til næringer
utenfor petroleumsnæringene.
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Regionen har mange attraktive tilbud når det
gjelder rekreasjon og opplevelser, både til egne
innbyggere og til besøkende. Reiselivsnæringen
gir viktige bidrag til synliggjøringen av disse
tilbudene. En bevisst satsing, i kombinasjon med
høy aktivitet i næringslivet, har medført sterk
vekst i antall besøkende de senere årene. Denne
veksten bidrar til at også andre næringer lykkes,
bl.a. innenfor handel, servering og kulturopplevelser. Selv om den største inntjeningen foregår

i de sentrale delene av regionen, hvor særlig
omfanget av forretningsreiser er betydelig, betyr
reiselivet andelsmessig mer for regionens randkommuner.

Mål
Stavanger-regionen skal være en region
som er attraktiv å bo i, drive virksomhet i og
besøke

Strategiske grep:
1. Arbeide for at Stavanger-regionen skal være en
god region å bo i
2. Videreutvikle Stavanger-regionen som en
foretrukket region å drive virksomhet i
3. Utvikle Stavanger-regionens kvaliteter som en
attraktiv region å besøke

• Ha et bredt og variert kulturtilbud av høy
nasjonal og internasjonal standard.
• Bidra til å sikre en god livskvalitet gjennom
gode offentlige tjenestetilbud.

2. Videreutvikle Stavanger-regionen som en
foretrukket region å drive virksomhet i
Strategien gjennomføres ved å:
• Legge til rette for framtidsrettete og effektive
kollektivløsninger, veger, jernbane, flyruter og
sentralhavn.
• Sikre at alle delene av regionen har god tilgang
på varierte næringsarealer og næringslokaler i
tilstrekkelig omfang, av god kvalitet og i et
langsiktig perspektiv. Videre må det være
fokus på transformasjon av eksisterende
arealer for bedre arealutnyttelse, og behovet
for relokalisering av virksomheter til nye
arealer i denne forbindelse.
• Markedsføre regionens gründer- og
etableringstilbud, samt sikre tilgang på kapital
i ulike faser og i ulike bransjer.
1. Arbeide for at Stavanger-regionen skal
være en god region å bo i
Strategien gjennomføres ved å:
• Arbeide for samsvar mellom tilbud og
etterspørsel av boliger i alle delene av
regionen. Kvalitet og variert prisnivå skal stå i
fokus når det gjelder boliger og bomiljø.
• Trekke til oss og inkludere kompetent
arbeidskraft fra resten av landet og fra
utlandet.
• Bruke UiS som et særlig viktig virkemiddel for
å tiltrekke og beholde dyktige og motiverte
yngre mennesker til Stavanger-regionen.
• Markedsføre regionens områdefordel ved å
ha varierte natur- og rekreasjonsområder
innen kort reiseavstand fra boområdene.
Viktige områder for rekreasjon og friluftsliv
må sikres.

3. Utvikle Stavanger-regionens kvaliteter
som en attraktiv region å besøke
Strategien gjennomføres ved å:
• Fortsette satsingen på utvikling av gode
reiselivsprodukter av høy kvalitet. Det
kulturbaserte reiselivet må vies særlig
oppmerksomhet.
• Øke samordningen av offentlig transporttilbud, markedsføringstiltak mv.
• Styrke markedsføring og kommunikasjon for
synliggjøring av regionens attraktivitet
innenfor strategiske områder.
• Sikre finansiering av fellesgodene, som
eksempelvis turløyper, velferdsbygg mv.
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Internasjonalisering

1. Styrke regionens attraktivitet for
internasjonale bedrifter, arbeidstakere,
studenter og forskere

En internasjonal
region

Strategien gjennomføres ved å:

Ståsted
Stavanger-regionen er en av de mest internasjonale regionene i Norge. De maritime og
petroleumsrelaterte forretningsmiljøene har vært
viktige drivkrefter for internasjonaliseringen. En
stadig større andel av regionens befolkning har
utenlandsk opprinnelse og forbindelser.
Det er viktig at det opprettholdes et sterkt internasjonalt engasjement og bygges allianser med
regioner og land som gir regionen teknologiske
og markedsmessige fordeler i et lengre perspektiv. Dette gjelder allerede etablerte hovedsamarbeidsregioner og nye potensielle markeder. Det
er også viktig å knytte bånd til regioner og land
som regionen har stor arbeidsinnvandring fra. EU
er en viktig premissleverandør for næringslivet,
offentlig sektor og forskningsinstitusjoner i kraft
av å være et viktig eksportmarked, av regelverk
og av finansieringsmekanismer for institusjonelt
samarbeid.
Det er sentralt for regionens næringsliv å være til
stede i eksisterende internasjonale markeder,
samtidig som nye framvoksende markeder,
allianser og muligheter må identifiseres. I dette
arbeidet er det av betydning å ha et godt samspill
mellom kunnskapssektoren, næringslivssektoren
og myndigheter på alle nivå. For å ha en internasjonalt konkurransedyktig region også i framtiden, er hovedmålet å sikre læring og utvikling
av strategiske nettverk.

Mål
Videreutvikle Stavanger-regionen som en
internasjonal region

Strategiske grep:
1. Styrke regionens attraktivitet for
internasjonale bedrifter, arbeidstakere,
studenter og forskere.
2. Fremme internasjonaliseringen av regionens
næringsliv.
3. Videreutvikle internasjonale strategiske
allianser.

• Utvikle Stavanger-regionen som et internasjonalt senter for utdanning innenfor
områder vi har strategiske fortrinn, herunder
olje og energi og interkulturell kompetanse.
• Identifisere og bygge allianser med strategiske
rekrutteringsregioner.
• Øke antallet utenlandske arbeidstakere,
forskere og studenter.
• Styrke integreringstiltak for å få internasjonale
arbeidstakere til å bli i regionen.
• Spre kunnskapen om forretningsmuligheter
som ligger i internasjonale kontakter og
nettverk.
2. Fremme internasjonalisering av
regionens næringsliv
Strategien gjennomføres ved å:
• Fremme forretningsmuligheter for regionalt
næringsliv gjennom delegasjonsreiser.
• Legge til rette for lokale møteplasser for
internasjonale aktører.
• Formidle kunnskap om viktige internasjonale
utviklingstrekk, blant annet gjennom aktiv
bruk av regionens Europakontor.
• Øke samarbeidet om internasjonalisering av
næringslivet med nasjonale partnere og
regionale aktører på Sør- og Vestlandet.
3. Videreutvikle internasjonale
strategiske allianser
Strategien gjennomføres ved å:
• Aktiv bruk av lokale representanter på internasjonale møtesteder, samarbeidsregioner og
Stavanger-regionens Europakontor.
• Styrke og utvikle regionens nettverk i
eksisterende allianser, samt identifisere nye
strategiske allianser og fagnettverk, med
særlig vekt på nye markeder i de framvoksende økonomiene.
• Øke deltakelse i relevante EU-prosjekter og
utveksle EU-programerfaring regionalt.
• Bidra til å styrke kunnskapsmiljøenes
strategiske allianser med internasjonale
partnere.
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Offentlige tjenester

1. Sikre tilgang på hensiktsmessige
utbyggingsarealer av tilstrekkelig omfang
Strategien gjennomføres ved å:

Et samordnet
offentlig
tjenestetilbud
Ståsted
Næringslivet i regionen er avhengig av offentlige
tjenester av høy kvalitet. Ved å tilby et av landets
mest utviklete og moderne servicetilbud overfor
befolkning og næringsliv, har offentlig sektor de
beste forutsetninger for å bidra positivt til regionens verdiskapning. Det er godt etablerte samarbeidsforhold mellom kommunene i regionen, og
en finner stadig nye områder og nye modeller for
samarbeid. En vesentlig utfordring de nærmeste
årene vil være å rekruttere og holde på kompetente medarbeidere i et presset arbeidsmarked.
En annen sentral utfordring er knyttet til tilgang
til utbyggingsarealer. Arealknappheten fører
til behov for samordnet planlegging og tilrettelegging for samfunnsutvikling på tvers av både
forvaltningsnivå og kommunegrenser.

• Fornye den vedtatte næringsarealstrategien
fra 2007.
• Transformere eldre, utbygde områder og
tilrettelegge nye områder.
• Sikre at arealbehovet til den voksende
befolkningen og det ekspanderende næringslivet ivaretas, bl.a. gjennom løpende analyse
og kartlegging av situasjonen og aktiv
forvaltning av aktuelle arealer.
2. Samordne offentlig tjenestetilbud på
tvers av regionens kommuner
Strategien gjennomføres ved å:
• Identifisere og realisere muligheter for
kommunalt samarbeid innenfor ulike
fagområder; eksempelvis beredskapsplanlegging, miljørettet helsevesen, IKT drift,
helse- og velferdsteknologi mv.
• Videreføre Smartkommuneprosjektet, med
vekt på samordning og forenkling av regler og
rutiner og selvbetjeningsløsninger innenfor
plan- og byggesaksfeltet.

Mål

3. Sørge for at regionen har en kompetent
offentlig sektor med tilstrekkelig
kapasitet

Stavanger-regionen skal framstå med et
godt, samordnet offentlig tjenestetilbud
overfor næringslivet

Strategien gjennomføres ved å:

Strategiske grep:
1. Sikre tilgang på hensiktsmessige utbyggingsarealer av tilstrekkelig omfang.
2. Samordne offentlig tjenestetilbud på tvers av
regionens kommuner.
3. Sørge for at regionen har en kompetent
offentlig sektor med tilstrekkelig kapasitet.

• Sørge for at offentlig sektor kan tilby næringslivet plan- og byggesakstjenester av god 		
kvalitet og med akseptable saksbehandlingstider.
• Sørge for at også øvrige offentlige tjenester
bidrar til å gjøre regionen til et attraktivt
lokaliseringssted for bedriftene og deres
ansatte: Skole- og barnehagetilbud,
helsetilbud, fritidstilbud mv.
• Rekruttere arbeidskraft fra relevante
europeiske regioner, og iverksette
kompetansehevende tiltak for ansatte.
• Arbeide for omstilling og effektivisering av
offentlig sektor gjennom innovasjon.
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Matklyngen
En tydelig posisjon i
norske og europeiske
markeder for kvalitetsmat og differensierte
produkter
Ståsted
Matnæringen i Stavanger-regionen står sterkt og
er av stor nasjonal betydning. Innenfor landbruket er regionen ledende med over 20 prosent
av husdyrholdet i landet, samt betydelig produksjon fra veksthusnæringen. Akvakulturnæringen
er voksende og har forskningsmiljøer som er
verdensledende på sine områder. Næringspolitisk
har matsatsingen vært viktig for regionen over
mange år, og etableringen av NCE Culinology og
Måltidets Hus har gitt regionen mulighet til å
styrke sin nasjonale rolle som kompetansemiljø.
I tillegg har matfestivaler, kokker i verdensklasse
og en livskraftig måltidsnæring bidratt til å bygge
opp om omdømmet som matfylke.

Svakheter
• Viktige hovedkontorfunksjoner er sentralisert
ut av regionen.
• Regionens offentlig finansierte FOU-miljø er
begrenset.
• Virkemiddelapparatet (Innovasjon Norge, NCE,
fylkesmannen, fylkeskommunen og
kommuner) er tilsynelatende lite samordnet.
• Posisjonen som nasjonens fremste matfylke er
svakt fundert.
• Regionen har rekrutterings- og kompetanseutfordringer innenfor matnæringene.
Utdanningstilbudet er mangelfullt, særlig mht.
spisskompetanse på høyere nivå. Lav verdiskapingsevne per enhet i råvareproduksjonen
i landbruket ( lønnsevne) svekker
rekrutteringsmulighetene i denne delen av
næringen.

Muligheter

Næringsaktører innenfor matnæringen er innovative og framtidsrettete. Legges det til rette for gode
rammevilkår for næringen, og for et godt samarbeid mellom produsenter, kunnskapsmiljøer og
det offentlige, kan næringen styrke sin posisjon.

• Miljøene i og rundt Måltidets Hus gir gode
forutsetninger for å utvikle matnæringens
kompetanse.
• Økt samspill mellom produksjons- og 		
foredlingsvirksomheter og FoU-miljøer kan
skape nye muligheter, eksempelvis mat med
helsebringende egenskaper, mat basert på
regionale fortrinn, økologisk dyrket mat mv.
• Nasjonal vekst i segmentet for matspesialiteter
skaper nye muligheter for næringen. Mat
representerer opplevelser, og her er et
potensial for utvikling i næringen.
• Det er et mål å øke nasjonal jordbruksproduksjon med 20 prosent de neste 20 årene.
Dette skaper muligheter for økt produksjon i
vår region.
• Internasjonal etterspørsel etter kvalitetsprodukter fra norsk sjømatnæring skaper
vekstmuligheter for næringen.
• Det er et potensial for videreforedling av
fiskeråstoff.
• Regionen har store utmarksområder
med gode beitemuligheter.

Styrker

Trusler

• Regionen har betydelige forsknings- og
produsentmiljøer, samt sterke private FoUmiljøer med nasjonal og internasjonal spisskompetanse. Store landbrukssamvirker og
internasjonale utstyrsprodusenter er etablert.
• Aktørene innen mat- og måltidsnæringen har
endringsvilje og gründerånd, samt sterkt fokus
på utviklingsarbeid.
• Landbruket har et stort og innovativt miljø for
råvareproduksjon.

• Sterk konsentrasjon innen dagligvarehandelen
betyr stor markedsmakt for kjedene.
• Det er fortsatt uløste utfordringer knyttet til
miljø og energibruk.
• Mangel på stabile rammebetingelser kan
føre til begrensninger i produksjonspotensialet. Lang saksbehandlingstid, bl.a. for
nye konsesjoner innenfor havbruksnæringen,
er utfordrende.

For å sikre fortsatt verdiskaping, vil stimulering
av forskning og utvikling i næringen, samt videreutvikling oppbygging av gode kompetansemiljøer
være avgjørende. Virkemiddelapparatet oppfattes
som fragmentert og uoversiktlig. Det må derfor
legges til rette for en tydeligere rolleavklaring.
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• Arealknapphet fører til konkurranse om
arealer til matproduksjon.
• Innføring av nye og strengere gjødselforskrifter, samt nye krav til spredeareal.
• Gjennomføring av nytt vanndirektiv med nye
begrensninger til avrenning fra jordbruksareal.
• Nedlegging av gardsbruk, særlig i distriktene,
vekker faglige tilbud og arbeidsmiljøet i
næringen.

Mål

• Stimulere til økt omstilling, nyskaping og
fornying av driftsapparatet for landbruket.
• Bidra til å opprettholde nødvendig arealgrunnlag for landbruksdriften i regionen.
• Legge til rette for økt samarbeid mellom blå og
grønn sektor.
• Sikre tilgang til gode ferskvannskilder og gode
lokasjoner for havbruksnæringen.
• Satse på langsiktige forskningsprosjekter
innen akvakultur, bl.a. forskning på nye arter.
• Øke tilgang på risikovillig kapital spesielt
rettet mot nystartete matbedrifter.

En tydelig posisjon i norske og europeiske
markeder for kvalitetsmat og differensierte
produkter

3. Styrke næringsmiddelindustrien, samt
videreutvikle potensialet som ligger i
lokale matspesialiteter

Strategiske grep:

Strategien gjennomføres ved å:

1. Økt innsats på FoU og innovasjonsdrivende
kompetanse og utdanning.
2. Opprettholde den volumbaserte produksjonen i regionen innenfor blå og grønn sektor.
3. Styrke næringsmiddelindustrien, samt
videreutvikle potensialet som ligger i lokale
matspesialiteter.
4. Økt synliggjøring nasjonalt og internasjonalt
av matnæringen.
1. Økt innsats på FoU og innovasjonsdrivende kompetanse og utdanning
Strategien gjennomføres ved å:
• Videreutvikle og styrke de etablerte
forsknings- og utdanningsmiljøene.
• Forsterke internasjonale og nasjonale
koblinger mellom universitetsmiljøet,
FoU-institusjoner og mat- og måltidsnæringen.
• Legge til rette for bedre utdannelse og
kompetansetiltak innenfor kokkefaget.
• Legge til rette for de gode arenaene for
produktutvikling, som for eksempel
Kviamarka.
2. Opprettholde den volumbaserte
produksjonen i regionen innenfor
blå og grønn sektor
Strategien gjennomføres ved å:
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• Styrke arbeidet med å løse miljøutforingene
innenfor den volumbaserte produksjonen.
• Styrke kompetansehevende tiltak i
landbruket.

• Forsterke samhandlingen i eksisterende
klynger.
• Legge til rette for tilstrekkelige næringsarealer
for ekspansjon innen næringsmiddelindustrien.
• Legge til rette for etablering av regionale
produsentsammenslutninger som sikrer mer
effektiv produksjon og bedre kvalitet.
• Styrke fagkompetansen og rekrutteringen til
industrien innen økonomi- og markeds		
forståelse, matkultur, produktutvikling og
merkeordninger.
• Tilrettelegge for oppskalering av produksjon
innenfor segmentet matspesialiteter.
4. Økt synliggjøring nasjonalt og
internasjonalt av matnæringen
Strategien gjennomføres ved å:
• Bidra til mer strategisk kommunikasjon i form
av en egen kommunikasjonsstrategi ved
profileringen av matnæringen.
• Løfte fram aktørene som skal markedsføre
regionens matsatsing nasjonalt og
internasjonalt.
• Sikre nødvendige ressurser for å markedsføre
matfylket nasjonalt og internasjonalt.
• Profilere matregionen ved egne arrangementer og ved tilstedeværelse på større nasjonale
og internasjonale arrangementer.

Energiklyngen
En ledende
energiregion
Ståsted

Styrker

Stavanger-regionen er Europas energihovedstad,
og har verdensledende teknologimiljøer innen en
rekke felt. Flertallet av nye oljeselskaper som har
fått rettigheter på norsk sokkel har valgt å lokalisere seg i regionen. Dette har forsterket klyngens
mangfold og internasjonale karakter.

• Den sterke energiklyngen gjør regionen
attraktiv som lokaliseringsvalg for andre
energibedrifter og for personer med
kompetanse.
• Regionen har ledende aktører innen internasjonal olje- og gassindustri, og er sterk på
innovasjon og nyskaping.
• Regionens energibedrifter representerer høy
kompetanse og kvalitet, med spisskompetanse
innen reservoarforståelse, produksjon, boring
og brønn, undervannsoperasjoner, 		
miljøteknologi og HMS, spesielt innenfor
risikostyring og beredskapsledelse.
• Regionen har naturgitte og historiske forutsetninger, industrielle samarbeidsmodeller og
kompetanse som kan spille en viktig nasjonal
og internasjonal rolle på feltet energi og miljø.

Aktiviteten i petroleumsklyngen er svært høy, og
dette vil kunne vedvare i overskuelig framtid ved
en fortsatt høy oljepris. Utvikling av vindparker er
kommet i gang, noe som gir grunn til optimisme
når det gjelder regionens framtidige posisjon
innen alternativ energi.
Næringen framholder at dersom regionen skal
kunne absorbere det høye aktivitetsnivået, er
det avgjørende at kapasitetsutfordringene innen
samferdsel, boligbygging, rekruttering, arealer
og kompetanseutvikling løses. Dette må være en
høyt prioritert oppgave for offentlig sektor.
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Svakheter
• Mange leverandører er knyttet til vareleveranser og tjenesteyting utelukkende på
norsk sokkel.
• Sentrale aktører innen den regionale
petroleumsklyngen har sine beslutningssentra
utenfor regionen, i tillegg er ledelsesfunksjoner i enkelte sentrale selskaper trukket ut
av regionen.
• Regionen er hovedsenter for norsk olje- og
gassvirksomhet, men har ingen NCE for denne
virksomheten.

Muligheter
• Den sterke innovasjonsevnen innenfor den
lokale leverandørindustrien kan videreutvikles.
• Regionens fortrinn som vertskap og foretrukket lokalisering gir muligheter for
rekruttering av ledende bedrifter innen
energisektoren.
• Kompetansen i leverandørindustrien og på UiS
gir muligheten for å ta en ledende posisjon i
utviklingen av havvindmøller og marin energi.
• Regionen har betydelig vannkraftproduksjon
og et sterkt potensiale innen vindkraft.
• Nye teknologier kan springe ut av
kompetansemiljøene i olje- og gassnæringene.

Trusler
• Klyngen er følsom for svingninger i investeringsaktiviteten i olje- og gassindustrien.
• Lønnsdrivende prosesser i Norge og mangel på
personell svekker interessen for lokalisering i
regionen.
• Framtidig langvarig lav olje- og/eller gasspris.

1. Bygge broer mellom industri, akademia
og offentlig sektor
Strategien gjennomføres ved å:
• Bistå i synliggjøring og profilering av UiS og
IRIS innen fagområdene boring og brønn samt
økt utvinning.
• Støtte etablering av energirelaterte forskningssentra på Ullandhaug samt etablering av ett
NCE innen offshore olje- og gassutvinning i
regionen og ett innen risikostyring og
beredskapsledelse.
• Satse på økt nyskaping og innovasjon, jf. Ipark,
Ullrigg og METCentre.
• Bidra til å videreutvikle spisskompetansen
innen brønnteknologi gjennom akseleratornettverket og forskningsmiljøene.
• Videreutvikle og styrke samhandling mellom
nasjonale/utenlandske FoU/akademia,
offentlige aktører og leverandørbedrifter.
• Initiere og stimulere innovasjonsaktiviteter og
nyskaping innen energisektoren.
• Bidra til å skape kontakt med verdensledende innovasjonsmiljøer.
2. Opprettholde og videreutvikle
vertskapsrollen for regionen
Strategien gjennomføres ved å:
• Bidra til utvikling av LNG-anlegget i Risavika i
forbindelse med nye standarder for utslipp fra
skipsfarten.
• Følge opp leverandørindustrien og dens
behov.
3. Bidra til nye etableringer innen og 		
knoppskyting fra energisektoren
Strategien gjennomføres ved å:

Mål
Stavanger-regionen skal beholde sin
posisjon som ledende energiregion

Strategiske grep:
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1. Bygge broer mellom industri, akademia og
offentlig sektor.
2. Opprettholde og videreutvikle vertskapsrollen
for regionen.
3. Bidra til nyetableringer innen og
knoppskyting fra energisektoren.
4. Befeste stillingen som petroleumshovedstad

• Stimulere utviklingen av fornybar energi, ved
støtte etableringer og utvikling av møteplasser
og fellesaktiviteter for aktørene.
• Bygge kompetansemiljø for vann- og vindkraft.
• Identifisere og støtte utvikling av nye teknologier fra det etablerte olje- og gassmiljøet.
4. Befeste posisjonen som
petroleumshovedstad
Strategien gjennomføres ved å:
• Lede nettverk av næringsutviklingsorganisasjoner i olje- og gassklyngen.
• Posisjonere nettverket som en viktig
høringsaktør i energipolitiske saker.

Nye næringsklynger
i Stavanger-regionen
Stavanger-regionen må i årene framover vie
oppmerksomhet til arbeidet med å utvikle
nye, sterke næringsklynger i tillegg til de
to etablerte klyngene innen matnæringen
og energi. De regionale aktørene må ha et
særlig våkent blikk for deler innen eksisterende klynger som på sikt vil kunne danne
et utgangspunkt for nye, sterke og spissede
kompetanse- og forretningsområder.
Definisjonen på hva som er en næringsklynge er
langt fra entydig. Sentrale fellestrekk er imidlertid at næringsklynger fungerer som et felles
marked for kompetent personell, gir spesialiseringsmuligheter for vare- og tjenesteleverandører
og at de gir mulighet for både formell og uformell
kunnskapsspredning. Disse forholdene gjør at
nye ideer og trender fanges opp og videreutvikles
raskere. Både størrelse og sammensetning spiller
en rolle. I norsk sammenheng er det argumentert
for at næringer som har 7000-8000 sysselsatte innenfor et geografisk område som muliggjør samvirke og der aktivitetene og aktørbildet rommer
hele eller vesentlige deler av næringens totale
verdikjede, må regnes som en næringsklynge.

I jakten på å identifisere utviklingsretninger, kan
det være hensiktsmessig å følge to spor:
• Globalt investeres det enorme beløp i forskning
og utvikling av såkalt disruptive teknologier
– innovasjoner som forstyrrer et eksisterende
marked. Hensikten er å skape nye produkter
som endrer måten vi arbeider eller lever på
så fundamentalt at det erstatter tidligere
produkter eller teknologier. I dette ligger det
betydelige trusler mot eksisterende foretak og
arbeidsplasser som ikke klarer å overføre sin
verdiskaping fra gammel til ny teknologi – men
også store muligheter for de som makter å
nyttiggjøre seg nyvinningene i måten de skaper
verdi for sine kunder.
• Parallelt med de store skiftene skjer det viktig
utvikling i hverdagen. Stadige små forbedringene i produkter og tjenester springer ofte
ut i skjæringspunktet mellom leverandører
og kunder, og hjelpes videre gjennom både
formelle og uformelle kommunikasjonslinjer.
Slik sikres finansiering og markedsadgang.
De miljøene som mest sannsynlig vil vokse frem
som nye næringsklynger, vil trolig være de som
klarer å skape markedsgjennombrudd for nye
teknologier – enten de er egenutviklet eller
adoptert – og som samtidig har en høy utviklingstakt i forhold til små forbedringer. Dette vil
skape noen lokomotiver av en viss størrelse, og
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en underskog av leverandører og spesialiserte
bidragsytere.
Tar vi i betraktning kostnadsstrukturen i Norge, er
det sannsynlig at nye klynger med internasjonal
konkurransekraft vil være basert på medarbei
dere med høy kompetanse. Internasjonale
relasjoner vil være avgjørende både for forskning,
produktutvikling og markedstilgang.
Gjennom to ti-år er det framhevet tre næringer
der Norge har såkalt komparative fortrinn:
Offshore, Maritim og Sjømat. Dette er senere
supplert med tre støttenæringer: IT, Finans og
såkalt kunnskapsbaserte næringer som blant
annet rommer helseteknologi og fornybar energi.
I en kontekst der den funksjonelle bo- og
arbeidsregionen utvides mot nord gjennom
Rogfast, mot øst gjennom Ryfast og mot sør
gjennom dobbeltspor til Egersund, favner vi
kraftsentra for alle disse næringene.
Energiklyngen er i dag dominerende i vår region.
Den består av en rekke ulike næringsmiljøer
med spisskompetanse på mange fagfelt, og er
trolig også den mest sannsynlige «fødestuen» til
nye klynger. Innen flere av fagområdene er det
utviklet teknologier og systemer i tilknytning til
utvinning av offshore olje og gass. Kompetansen
og teknologiene er imidlertid av en slik karakter
at de også vil kunne benyttes inn i andre virksomheter og næringssammenhenger. Det er i
disse forretningsmiljøene en med stor sannsynlighet vil finne grunnlaget for noen av framtidens
næringsklynger i regionen. Teknologier knyttet
til fjernstyring, automatisering, visualisering,
fornybar energi og miljøteknologi er noen av
eksempler. Det kan ligge store muligheter for
teknologioverføring fra og til olje- og gassektoren,
og også den maritime klyngen som er stekt
representert på Haugalandet. Her har regionen
muligheter til å ta nye globale posisjoner.
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Helserelatert næringsvirksomhet, samt det som
betegnes som velferdsteknologi, har et stort og
voksende marked nasjonalt og internasjonalt.
Tross viktige aktører som Lærdal Medicals, finnes
det foreløpig få virksomheter innen denne
gryende klyngen i vår region, men kompetanse
er under oppbygging hos sterke aktører som
samarbeider: SUS, UiS, IRIS, Lyse/Altibox, SAFER
og andre. Innenfor helseområdet kan det ligge
muligheter for teknologioverføring fra energi
klyngen både når det gjelder signalteknologi og
3D-teknologi. Med dagens høye aktivitetsnivå
og lønnsomhet innenfor oljesektoren kan det

imidlertid være vanskelig å få de oljerelaterte
aktørene til å fokusere på dette. Teknologioverføring fra olje- og gassektoren til helsesektoren
er imidlertid en strategisk mulighet som det må
være et område å gripe tak i.
Kultur, reiseliv og opplevelser (KRO-næringene)
har et potensial, og det er sterkt regionalt
engasjement for å stimulere disse næringene.
I tillegg til å være en viktig næring i seg selv,
spiller KRO-næringene også en sentral rolle for
det øvrige næringslivet. Dette gjelder spesielt
med sikte på å gjøre regionen attraktiv for befolkning, bedrifter og besøkende. Vi ser imidlertid at det er utfordrende å utvikle økonomisk
robuste virksomheter innen denne sektoren.
Finansnæringen har utviklet seg sterkt i regionen
i de senere årene, og er en viktig forutsetning for
all øvrig næringsutvikling. Det må legges vekt på å
stimulere til felles nettverk og aktiviteter på tvers
av aktørene i næringen. I tillegg vil en regionalt
forankret kyndig kapital uansett spille en særlig
viktig rolle i videre utvikling av energinæringen
og matnæringen. Det strategiske fokuset bør være
på å koble de private kapitalmiljøene sterkere til
regionens klyngesatsinger.
Industrimiljøet på Jæren er en viktig næringsklynge med mange store og driftige leverandørbedrifter rettet mot både olje og gass og andre
næringssektorer. F.eks. var det tidlig et aktivt
miljø innen robotisering på Jæren i Trallfa og
senere ABB. Deler av dette lever videre i beste velgående. I en internasjonal konkurransesituasjon
med høye kostnader på arbeidskraft, er et sterkt
industrimiljø med høy grad av automasjon en
grunnleggende framtidig konkurransekraft.
I økende grad opereres denne typen virksom
heter av høyt kvalifiserte medarbeidere.
Det finnes ikke et entydig svar på hvilke nye
næringsklynger som bør prioriteres i Strategisk
Næringsplan. Internasjonal forskning på
næringsutvikling sammenfaller imidlertid med
regionens egen erfaring: De viktigste mulighets
rommene oppstår vanligvis i møtepunkter
mellom kompetanse og/eller naturgitte ressurser man allerede har, og ny kunnskap eller
nye markedsmuligheter. De viktigste strategiske
grepene regionen kan ta for å møte en verden og
et næringsliv i endring, er kunnskapsutvikling,
nettverksarbeid og internasjonal orientering.
I et slikt perspektiv er det grunnlag for å vurdere
utvikling av nye næringsklynger i det operative
arbeidet samt i forbindelse med revidering av
planen.

Profilering,
omdømmebygging
og påvirkningsarbeid
Profilering og omdømmebygging av Stavangerregionen skal bidra til å realisere visjonen om
å bli kjent som åpen, energisk og nyskapende.
Dette innebærer at regionens markedsførings- og
kommunikasjonsstrategier må koordineres og
samordnes bedre. Eksempelvis må markedsføringen i reiselivssammenheng, delegasjonsreiser, mottakelse av utenlandske gjester mv.
være samordnet slik at regionen bygger en felles
profil. Markedsføringen av regionen må i særlig
grad legge vekt på å formidle budskap om
Stavanger-regionen som et attraktivt og godt sted
å bo, arbeide, drive virksomhet og besøke.
Stavanger-regionen må styrke sitt arbeid med
samfunnspåvirkning og lobbyarbeid overfor
nasjonale myndigheter. Det er viktig for regionen
å tiltrekke seg større nasjonal oppmerksomhet i
forhold til de utfordringene regionen står overfor, og nettverksbygging med sentrale beslutningsmiljøer i Norge er viktig i denne sammenhengen. Det er bl.a. et mål å trekke flere statlige
investeringer til regionen. Kontakt og samspill
med Rogalandsbenken på Stortinget bør videreutvikles.

Stavanger-regionen er vertskap for store deler av
landets viktigste verdiskapende næringsklynge
og regionen må fortsatt markedsføres som europeisk energihovedstad. Rollen som energihovedstad innebærer bl.a. at en aktiv rolle for å bidra
til at de nordlige deler av landet kan nyte godt av
at petroleumsaktiviteten utvides nordover. I tillegg er det viktig å vedlikeholde og videreutvikle
internasjonale nettverk med andre energibyer
i verden. Dette er av stor betydning for å kunne
tiltrekke seg nye investeringer, virksomheter og
personer fra disse byene/regionene.
Regionen må vektlegge satsingen på innovasjon,
nyskaping og teknologi i sin profilering. I tillegg
må en framholde at Stavanger-regionen er vertskap for Norges fremste matprodusenter og det
sterke kompetansemiljøet som er knyttet til
matnæringene generelt.
For å trekke arbeidskraft til offentlig sektor, må
regionen synliggjøre kraften og kompetansen
som finnes i kommunene og fylkeskommunen.
En må aktivt markedsføre offentlig sektor som en
viktig samfunnsaktør og attraktiv arbeidsgiver,
med en rekke muligheter for samhandling i
skjæringspunktet mellom store private virksomheter, forsknings- og utviklingsmiljøer og
offentlig sektor.
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Printers

Strategisk næringsplan omfatter følgende kommuner:
Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Klepp, Kvitsøy, Randaberg,
Rennesøy, Sandnes, Sirdal, Sola, Stavanger, Strand, Suldal og Time.
Rogaland fylkeskommune står også bak planen.
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