Handlingsplan 2021 – Regional næringsstrategi for Kongsvingerregionen
Overordnet målsetting: 100 + arbeidsplasser årlig for regionen
•
•
•
•
•
•
•
•

300 registrerte innovasjonsideer i regionen pr år
40 vekstideer i eksisterende og nytt næringsliv
10 bedriftsrekrutteringer (over 8 ansatte) pr år
Vekst i etablert næringslivs produktivitet
Saksbehandlingstid næringsrelaterte byggesaker: 80% <10 dager og gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 21 dager
Vekst i antall heltidsstudenter på Høgskolesenteret med 30 pr år
Etablering av et fagskoletilbud i planperioden som er stabilt og relevant for regionalt næringsliv
Øke antall lærlinger innen teknisk- og industrielle fag: >45 med bestått fagbrev pr år 8 (ny)

Tiltaksområde

Etablering av
forskningssenter, nye
studier, få opp FoUprosjekter med regionalt
næringsliv og en
nasjonal EVU-satsning

Etablere en plan for
arbeid med
kunnskapsintensiv
tjenesteyting
Systematisk arbeid med
jernbane, E16, logistikk
og arealer

Tiltak

Oppstart av Forskningssenter i bærekraft og digitalisering i
2021
Kartlegge behov og beskrive ny næringsrettet utdanning i
Kongsvinger
Etablere nasjonal EVU satsning innen bærekraft og
digitalisering
Fagskole skal etableres, markedsføre tilbudet og få opp
søkertallene
Etablere to til tre forskingsprosjekter i samarbeid med
regionalt næringsliv
Kartlegge og analysere regionens behov for kunnskapsintensiv
tjenesteyting, hvilke behov skal dekkes? Jobbe målrettet med
å rekruttere relevante bedrifter ihht. kartlegging/analyse
Forskningssenter, høgskoleutdanning, og andre statlige og
fylkeskommunale arbeidsplasser (SSB, Sykehus m.fl)
Gjennomføre tiltak i jernbanelogistikkprosjektet innen
områdene infrastruktur, kommersiell utvikling,
kommunikasjon- og påvirkningsarbeid.

Ansvarlig

Frist

Klosser, HIK

Q3 2021

HIK, Klosser

Q4 2021

HIK

Q4 2021

Klosser

Q3 2021

Klosser

Q2 2021

Kommunene, HIK og
Klosser
Kongsvinger, Sør-Odal
og Eidskog kommune,
Klosser

Løpende

HIK, Klosser, HINN

Q2 2021

Status

Avhengig av finansiering

Løpende
ihht. plan
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Tiltaksområde

Etablere en plan for
reduksjon i
grensehandel og
styrking av regionens
handelsstand

Jobbe systematisk og
målrettet for å
videreutvikle statlige og
fylkeskommunale
arbeidsplasser i
regionen
Videreutvikle en
innkjøpspolitikk som
stimulerer til regionale
grønne innkjøp

Tiltak

Oppfølging av arbeid med E16, hvor Sør-Odal og Kongsvinger
kommune står som ansvarlige
Samkjøre regionens samferdselsbehov og utarbeide et
målbilde basert på felles behov, interesser og gevinster
Utarbeide relevante analyser for å synliggjøre
mulighetsrommet innen transportbehov for regionen
Kommunisere gevinster opp mot nasjonale og regionale
samfunnsmål (miljø, næringsutvikling, transportsikkerhet etc.).
Lære av Stockholm- Oslo arbeidet.
Workshop for å avklare behov for fremtidig næringsareal
Samarbeid med aktuelle aktører i å påvirke
beslutningsmyndigheter i arbeidet med reduksjon i
grensehandel (Virke, NHO mat og drikke, BROD m.fl)
Digitaliseringsprosjekt for handelsstandsnæringen hvor 45
bedrifter deltar
Videreutvikle handelsnæringen i regionens kommunesentre
ved hjelp av økt kunnskap om forbrukerbehov, markedsføring,
erfaringer knyttet til Covid 19 og endret forbrukeratferd.
Etablere nettverk for handelsstanden

Ansvarlig

Sør-Odal, Kongsvinger
kommune
Klosser,
Kongsvinger kommune
Klosser,
Kongsvinger kommune
Regionrådet, Klosser

Løpende

Status

Q1 2021
Q2 2021
Løpende

Klosser
Q1 2021
Kommunene, Klosser
?
handelsstandsforeninger
Næringshagene / HIK

Q2 2021

Kommunene,
handelsstandsforeninger
Næringshagene

Ikke
definert

Myndighetskontakt med mål om å øke antall arbeidsplasser,
herunder SSB, Fengsel, Politihøgskole, Fagskole, VGS
Prosjekt sykehus / helsehus

Kongsvinger kommune
Klosser regionen

Gjennomføre workshop og øke kompetanse i å initiere
anbudsprosesser som stimulerer til grønne, lokale innkjøp.

Kommunene,
Næringshagene og
Klosser
Regionrådet

Gjennomføre piloten «Sirkulære anskaffelser» (RIIK, Circular
Norway)- Circle Scan

Frist

Må vurderes i den enkelte
kommune

Ikke
definert
Løpende
Ikke avklart om det skal
gjennomføres prosjekt
Q2 2021
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Tiltaksområde

Fortsette arbeidet med
bedriftsrekruttering

Få opp antall
innovasjons og
vekstideer i regionen,
både i etablert
næringsliv og fra
etablere / gründere.

Tiltak

Ansvarlig

Innhente erfaringer fra arbeid med «oppdelt» innkjøp fra
Kongsvinger kommune
Utarbeide prospekt for tomter som er relevante for
batterifabrikk
Videreutvikling av næringstomter og areal ihht. fremtidige
behov (workshop)
Tett samarbeid med Invest in Innlandet /Norway for å få
tilgang på mulige investeringer / etableringer
Delta på strategiske arena/konferanser etc.
Utarbeide tydelige forretningscase innen hver kommune som
benyttes i markedsføring av regionen.
Støtte nye større industrielle initiativ med bistand i
etableringsfasen
Gjennomføre 70 besøk med bedrifter for å innhente
innovasjonscase, avklare vekstpotensiale, eller behov for
støtte (omstillingsprogrammet)
Gjennomføre forretningsmatchmaking med pitching av ideer
innenfor relevante satsningsområder med tverrsektoriell
deltakelse.
Gjennomføre etablererkurs

RIIK, Næringsforum?

Revidere innkjøpsstrategien ihht. Regional klimastrategiplan.

Bistå enkeltbedrifter med innovasjon og forretningsutvikling
Fortsette arbeidet med
kompetanserekruttering
og omdømmebygging

Fortelle de gode historiene om karrieremuligheter, bo- og
leveforhold, samt ledige stillinger
Gjennomføre #treffes digitalt
#treffes fysisk, arrangement i Oslo, Trondheim
#Treffes ifm. sommerarrangementer i regionen
Gjennomføre kampanje «Norges kuleste sommerjobb»

RIIK, Næringsforum

Frist

Sør-Odal, Nord-Odal,
Klosser
Kommunene og Klosser

Januar /
februar
Q2 2021

Klosser

Løpende

Klosser
Klosser og kommunene

Løpende
Q3 2021

Klosser

Løpende

Klosser

Q2 2021

Næringsforum, Klosser

Ikke avklart

Sør-Hedmark NH,
Klosser
Næringshagen og
Klosser
Klosser

Q1-Q4 2021

Klosser
Klosser
Klosser
Klosser

Februar
Høst
Sommer
Mai- aug

Status

Kontinuerlig
Kontinuerlig

3

Tiltaksområde
Videreutvikle
industriklyngen Green
Heart Industry

Utrede muligheten for
bedre utnyttelse av
regionens bioressurser
(sirkulærøkonomi og
bioindustri)

Tiltak

Gjennomføre kampanje for å rekruttere ungdom til yrkesfag
og spesielt industrirelaterte fag
Gjennomføre innvilget forprosjekt Interreg5 sammen med IUC
Stål&Verkstad og søke Interreg 6
Samarbeid med Telenor gjennom temagruppe Digitalisering
Gjennomføre trainee-pilot sammen med HINN, HIK og Fylket
og 4-5 bedrifter
IPN prosjekt med OsloMet og ØM Fjeld AS mfl.
Bærekraftige bygg og klimanøytral industri – forprosjekt
Grønn Plattform
Workshop: hvordan utnytter vi potensiale ift. Regionens
bioressurser?
Arbeid i de fire sirkulærprosjektene:
• O-house/relaft
• Donorbygg
• KOMSIRK (Interkommunalt)
• Ombrukskartlegging Sander skole (Sør-Odal)
• Sirkulære anskaffelser (RIIK, Circular Norway)
FOU resttre (Forestia)

Ansvarlig

Klosser / 7sterke

Januarfebruar
Q4 2021

Klosser / 7sterke
Klosser / 7sterke

Q4 2021
Q4 2021

Klosser / 7sterke
Klosser / 7sterke

Q3 2021
Q2 2021

Klosser

Q2 2021

Regionrådet

Q4 2021

Klosser

Q4 2021

Utnyttelse biorest – forprosjekt Grønn Plattform

Klosser

Q2 2021

Deltakelse Bioeconmyregions in Scandinavia

Klosser / Sør-Hedmark
NH
Sør-Hedmark NH /
Klosser
Sør-Hedmark NH

Q4 2021

Deltakelse Norwegian Woodcluster
Wood region

7sterke, Klosser

Frist

Status

Kontinuerlig
Kontinuerlig
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