Rapport Omstillingsprosjektet 2020

Omstillingsprosjektet i
Kongsvingerregionen
Rapport for 2020

Utarbeidet av Klosser Innovasjon AS

side1

Rapport Omstillingsprosjektet 2020

Innhold
1

Bakgrunn for omstillingsarbeidet .................................................................................... 3
1.1

2

Bakgrunn for Kongsvinger sin omstillingsstatus....................................................... 3

Fokusområder for omstillingsarbeidet i 2020 .................................................................. 3
2.1
Økning av antall arbeidsplasser i regionen ved gründeretableringer, innflyttende
bedrifter og styrke bestående bedriftene, slik at arbeidsplasser sikres. .............................. 4
2.1.1

Arbeidsplassutvikling - resultat 2020 ................................................................ 4

2.1.2

Arbeidet med næringslivet ................................................................................ 5

2.1.3

Helhetlig samordning........................................................................................ 5

2.2
Konkurransedyktige selskaper også i framtida, satsing på kompetanseutvikling er
avgjørende for bedriftens vekst. ......................................................................................... 5
2.3
Igangsatt prosjekter som underbygger behovene for styrking og videreutvikling
innenfor privat- og offentlige arbeidsplasser. ...................................................................... 6
2.3.1

Bærekraftnettverk basert på FN sine 17 bærekraftmål ..................................... 6

2.3.2

Logistikkprosjektet ............................................................................................ 7

2.3.3
Kompetanserekruttering / synlighet / omdømmeprosjekt – næringslivets
synlighet 7
2.3.4

Høgskolebyen .................................................................................................. 8

2.3.5

Unikt samarbeid videregående skole og industrien .......................................... 8

2.3.6

Biogass ............................................................................................................ 9

2.3.7

Destinasjonsutviklingsprosjektet ....................................................................... 9

2.4
Kunnskapsbaserte vekstprosjekter som tar i bruk FoU som virkemiddel for å skape
ytterligere vekst.................................................................................................................. 9
2.5

Øke tilgjengelige utdanningstilbud. .........................................................................10

2.6
Kongsvingerregionen skal styrkes som en region ved at det samarbeides på tvers
av kommunegrensene med et felles mål «Sammen er vi sterkere» ..................................10
2.7
Tett samarbeid mellom kommunene og Klosser Innovasjon for å skape gode vilkår
for næringslivet. ................................................................................................................11
2.8

Samarbeid/sekretærrollen for 7sterke nettverket ....................................................12

2.9
Sørge for gode møteplasser for samhandling mellom de største investorene i
regionen, Klosser Innovasjon og kommunene...................................................................12
2.10

Felles næringsstrategi som rammeverk for regionalt arbeid. ..................................13

2.11

Plan og milepæler for 2021. ...................................................................................13

side 2

Rapport Omstillingsprosjektet 2020

1 Bakgrunn for omstillingsarbeidet
1.1 Bakgrunn for Kongsvinger sin omstillingsstatus

Kongsvingerregionen tapte mer enn 700 arbeidsplasser under finanskrisa i 2008-2009 og
ytterligere 500 arbeidsplasser i de påfølgende årene. For å bidra til strukturelle endringer og
oppnå ny vekst har Kongsvinger kommune fått omstillingsmidler for periodene 2011-2014 og
2015-2018. Omstillingsmidlene fra fylkeskommunen og KMD har vært det viktigste bidraget
til jobben som er gjort. I 2019 ble omfanget av omstillingsmidler tildelt Kongsvingerregionen
redusert med 25 % (1 MNOK) og i dialog med fylkeskommunen er det mottatt signaler om at
det vil reduseres med ytterligere 1 MNOK i 2020
Gjennom omstillingsmidlene snudde Kongsvingerregionen den nedadgående trenden og
hadde i perioden 2016 - 2018 en økende vekst i antall arbeidsplasser i regionen. I 2019 ble
det en nedgang i antall arbeidsplasser i regionen, først og fremst innen offentlig sektor,
handel og vikartjenester.
I 2020 har regionen også et markant arbeidsplasstap på 1,3%. Sammenlignet med landet
(1,1%) og Innlandet (1,3) var ikke tapet isolert sett dramatisk. Mye av arbeidsplasstapet kan
tilskrives korona (permitteringer) og to industrinedleggelser (Insula / Bergren og Nordisk
Massivtre). Selv om tallene for 2020 ikke er dramatiske sammenlignet med landet / Innlandet
er regionen i en svært sårbar situasjon, og det reelle arbeidsplasstapet som følge av
finanskrisen er langt fra tatt igjen
Det er ekstremt viktig at omstillingsarbeidet fortsetter med uforminsket styrke for å sikre
videre vekst og ikke en ny stagnasjon eller reduksjon i antall arbeidsplasser i regionen. Til
tross for vekst i antall arbeidsplasser sett under ett for hele perioden, så er det mange
indikatorer som peker i retning av negativ utvikling (for eksempel befolkningsvekst,
utdanningsnivå og sysselsetting).
Industrien og næringslivet og offentlige aktører jobber svært tett sammen for å skape vekst.
Det er nå viktig å bygge videre på dette gode samarbeidet, spesielt med fokus på
tilrettelegging for innovasjon og næringsutvikling slik at kompetansenivået i regionen over tid
heves og nye arbeidsplasser skapes.
Veksten i Kongsvingerregionen må skapes med basis i næringslivets sterke kompetanse
innen erfaringsbasert produkt- og prosessinnovasjon, samt Innlandets store råvarebase.
Erfaring viser at selv om bedriftene og gründerne har gode innovasjonsideer og har sterk
fagkompetanse, så trenger de ofte bistand til å utvikle innovasjonsprosjektene,
markedssegmentering og kobling til eksterne kompetanse- og forskningsmiljøer. Det er også
fortsatt behov for tilrettelegging gjennom utvikling av kompetanse- og utdanningsmiljø, økt
FoU, logistikk mv.
Kongsvingerregionens omstillingsprogram har vært ekstremt viktig for å snu trenden etter
finanskrisen. De siste årene har det dessverre vært nedgang i regionen, vi tror denne
nedgangen hadde vært enda større uten omstillingsarbeidet. Det vil bli enda viktigere å
fortsette denne satsningen etter koronapandemien.

2 Fokusområder for omstillingsarbeidet i 2020
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2.1 Økning av antall arbeidsplasser i re gionen ved gründeretableringer,
innflyttende bedrifter og styrke bestående bedriftene , slik at
arbeidsplasser sikres.
Målet er at vi skal bidra til en årlig økning på 100 arbeidsplasser.
2.1.1 Arbeidsplassutvikling - resultat 2020
I perioden 2016 til 2018 hadde vi en sterk økning i antall arbeidsplasser i regionen. Men i
SSB sine tall for 2020 «Registerbasert sysselsetting» viser at regionen samlet sett har hatt
en nedgang på 256 arbeidsplasser fra 2019 til 2020.
Året 2020 har vært preget av pandemien noe som har gitt utslag for hele Norge. Tallet for
Norge viser en prosentvis nedgang på 1,3 % sysselsatte.
Kongsvingerregionen har også fått merket dette, ved at nedgangen for våre kommuner sett
under et er på 1,3% i forhold til 2019 tallene. Andre år har vi sett at regionen har større
negative avvik enn landsgjennomsnittet, dette er ikke tilfelle for 2020.
Størst prosentvis nedgang har vi innenfor Overnatting og serveringsvirksomheter,
Bergverksdrift og utvinning, Undervisning og Industri.
Nedgang i Industri kan forklares med en konkurs og flytting av en større industribedrift til
Nord-Norge.
Nedgangen i Undervisning skyldes trolig at ansatte ved en videregående skole på grunn av
registreringen i A-ordningen har vært feilregistrert i årene før 2020. Dette har betydning for
hvor de har sin arbeidsplass i denne statistikken.
Vi mistenker også at nedgangen i Bergverksdrift og utvinning skyldes det samme som i
saken med den videregående skolen.
Da det gjelder Overnatting og serveringsindustrien er dette en direkte følge av pandemien.

Tabellen over viser årlig endring i antall arbeidsplasser pr kommune.
Den interne pendlingen mellom kommunene i regionen er stor. Dette underbygger den
realiteten at hele regionen må ses på under et, i forhold til omstillingsarbeidet.
I et 10-årsperspektiv er Kongsvingerregionen fortsatt i et uføre da tapet av
arbeidsplasser i forbindelse med finanskrisen og tiden det tok før den negative trenden
ble snudd var mer markant enn hos sammenlignbare regioner.

side4

Rapport Omstillingsprosjektet 2020
2.1.2

Arbeidet med næringslivet
En av de viktigste suksessene til omstillingsarbeidet i Kongsvingerregionen er
oppnådd gjennom å bygge et helhetlig kompetansemiljø på Kongsvinger som har gitt
muligheten til å jobbe med hele linjen fra ide via vekstprosjekt til inkubator og støtte
prosjekter. Kongsvingerregionen er den regionen i Hedmark som har flest
inkubatorbedrifter per innbygger, noe som blant annet er et resultat av dette
samspillet. Omstillingsmidlene har vært avgjørende for å kunne jobbe med ideer som
kommer inn gjennom førstelinjen, videreutvikle de beste ideene (vekstideer) og så
etter hvert ta de inn i inkubatoren.

2.1.3

Helhetlig samordning
Uten omstillingsmidler ville det ikke vært mulig for Klosser Innovasjon å følge opp
vekstideene inn mot inkubator på samme måte. For det første har Klosser innovasjon
en større mulighet til å gjennomføre kartleggingssamtaler med relevante bedrifter. For
det andre muliggjør omstillingsstøtten at Klosser kan ha tett dialog med kommunene
for å få innsikt i potensielle vekstbedrifter og bedrifter med omstillingsbehov. For det
tredje så muliggjør omstillingsstøtten at Klosser kan følge opp bedrifter som ikke har
vekstpotensial (inklubatorbedrift) men hvor målet er å berge arbeidsplasser / bedriften
gjennom markedstilpasning, automasjon el.
I tillegg har samarbeidet mellom kommunene og Klosser Innovasjon vært avgjørende
for å få oversikt over potensielle vekstideer / inkubatorideer og her har
omstillingsmidlene gitt Klosser Innovasjon mulighet til å bruke tid inn mot
kommunene.
Resultatene for de siste 5 årene viser at omstillingsarbeidet har vært en suksess:

2.2 K onkurransedyktige selskaper også i framtida, satsing på
kompetanseutvikling er avgjørende for bedriftens vekst.
Siden slutten av 2018 er det jobbet et prosjekt hvis hovedmål er rekruttering av
relevant kompetanse og offensiv omdømmebygging av regionen. Dette prosjektet
henger tett sammen med den økte satsningen på tilflytting av næringsliv. I tillegg
jobbes det med følgende tiltak for å styrke kompetansen i regionen.
1. Utvikle høgskolestiftelsen til et permanent studiested ved HINN
–

Næringsrettede studier (DLBA og Bærekraft studie er etablert)

–

FoU relatert til næringslivets behov

2. Få på plass et desentralt fagskoletilbud på Kongsvinger
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3. Tett samarbeide mellom 7sterke og alle skolene i Kongsvingerregionen. Industrien
trenger kompetanse og utdanningsinstitusjonene må vite hvilke krav som stilles.
4. Videreutvikling av 7sterke som nasjonal industriklynge med fokus på bærekraft
5. Det er tett samarbeid mellom Klosser, kommunene, næringsliv og akademia om
etablering av en Forskningspark på Kongsvinger.
6. Tilrettelegging for innflyttende næringsliv – både gjennom dialog med kommunene ift
næringsarealer, reguleringer og andre tilpassninger samt tett oppfølging med
bedrifter som vurderer å flytte til regionen.
7. Bygge partnerskap med FoU-institusjoner og andre aktører som bidra med vekst i
regionen. Her kan nevnes Oslo Met, UIC Stål&Verkstad, Paper Province, Høgskolen i
Innlandet, NMBU og NIBIO

2.3 Igangsatt prosjekter som underbygger behovene for styrking og
videreutvikling innenfor privat- og offentlige arbeidsplasser.

Omstillingsprosjektet har gjort det mulig å ta frem prosjekter som er viktige for
regionen basert på de gode ideene som har kommet i forskjellige fora. Uten
omstillingspengene ville ikke disse prosjektene blitt realisert. Under har vi listet opp
noe om de viktigste prosjektene som er igangsatt og som vi har jobbet med i 2020.

2.3.1

Bærekraftnettverk basert på FN sine 17 bærekraftmål
Det ble i 2018 etablert et bærekraftsettverk for 7sterke og kommunene i regionen.
Nettverket er etablert da kompetanse knyttet til bærekraft vil bli et konkurransefortrinn
for næringslivet i regionen. Målet er både å etablere nye bærekraftige produkter ut av
restråstoff, bærekraftige forretningsmodeller og markedskompetanse knyttet til
bærekraft.
Bærekraft blir et sentralt og gjennomgående satsingsområde i tråd med «Norges
grønne hjerte» og det er viktig at Klosser innovasjon har fleksibiliteten til å ta en aktiv
rolle i dette arbeidet – både for å sikre at muligheter innenfor bl.a. FoU blir ivaretatt,
men også for å sikre samarbeid mellom næringsliv, kommuner og høgskole.
I 2020 har det blitt systematisert et arbeid gjennom prosjektet Circle Scan som
handler om å analysere hvilke ressurser og råstoff som forbrukes av næringsliv og
offentlig sektor, og hvilke restråstoff og avfall som blir igjen etter forbruket.
Kongsvingerregionen er nå landets første region som har gjennomført en total
kartlegging av ressursstrømmene i næringslivet og offentlig sektor. Initiativet var et
samarbeid mellom kommunene i Kongsvingerregionen, 7sterke, SSB, Klosser
Innovasjon, GIR, Høgskolsesenteret Kongsvinger og Circular Norway. Finansiert av
Fylkesmannen i Innlandet.
Selve hovedprosjektet er ferdig, men det jobbes nå med noen nye oppgaver som
demonstrerer sirkulærøkonomi i praksis.

side 6

Rapport Omstillingsprosjektet 2020
2.3.2

Logistikkprosjektet
Logistikk og transport er en viktig kostnadskomponent for både etablert næring men
ikke minst også for potensielle nyetableringer. Kongsvinger ønsker å gjøre effektiv
transport og logistikk til et av konkurransefortrinnene til regionen. En vekst må være
bærekraftig – ikke bare økonomisk, men også miljømessig. Kongsvinger ønsker
derfor å satse på skinnebaserte løsninger som grunnstammen i fremtidens
transportløsninger. Det skal etableres et effektivt knutepunkt hvor nord møter sør og
vest møter øst. Kongsvinger skal utnytte sitt fortrinn som grenseregion –
beliggenheten sentralt i det Svensk-Norske transportmarkedet skal danne grunnlaget
for en internasjonal korridor med Kongsvinger som knutepunkt. I knutepunktet skal vi
legge til rette for effektiv vareflyt til og fra Norge og samtidig tilby effektiv omlasting til
tog for industri og næring i Kongsvingerregionen og det omlandet som er naturlig
distribusjonsområde. Vi vil søke å finne løsninger som benytter klimanøytrale
drivlinjer og som dersom mulig er autonome. Et vekstsenter er ikke bare avhengig av
gode løsninger for næringstransporter. Effektive og miljøriktige løsninger for
persontransport til og fra Kongsvinger vil også være viktig del av omstillingen. Skal
veksten være klimanøytral eller bedre må det utvikles gode kollektivløsninger lokalt
og regionalt. Som en del av omstillingen kan det være utviklingsmuligheter innenfor
transportteknologi som enda ikke er utviklet kommersielt. Prosjektet går nå inn i en ny
fase. Vi har så langt oppnådd våre mål, ikke minst har vi innen samferdselspolitikken
sørget for stor oppmerksomhet på Kongsvingerregionen - spesielt innen godstrafikk
på bane. Også persontrafikkens kapasitetsbegrensninger og hvilken betydning dette
har for utviklingen i regionen er på dagsorden – særlig gjennom KVU for
Kongsvingerbanen. Gjennom samarbeid med kommersielle aktører innenfor transport
er det nå flere aktører som ser Kongsvingers vekstpotensialet som industristed og
transportknutepunkt.
Logistikk er en viktig del av regionens satsningsområde og prosjektet er videreført i
samarbeid med Kongsvinger kommune, Regionrådet for Kongsvingerregionen,
Innlandet fylkeskommune og Klosser Innovasjon. Arbeidet med hovedplaner for
Godspakke Innlandet tiltak i og rundt Kongsvinger er i gang i 2020.
KVU for Kongsvingerbanen ble ferdigstilt i november 2020 og sendt ut på høring.

2.3.3

Kompetanserekruttering / synlighet / omdømmeprosjekt – næringslivets
synlighet
Det jobbes med kompetanserekruttering, nasjonal omdømmebygging og synliggjøring
av regionens industri. Dette er viktig da industrien (og det øvrige næringslivet og det
offentlige) vil trenge høyt skolert arbeidskraft i årene som kommer. Per i dag er det en
utfordring å skaffe arbeidstakere til høykompetansestillinger til regionen. Dette betyr
at vi må jobbe med å synliggjøre at det i Kongsvingerregionen finnes attraktive jobber
innenfor spennende kompetansemiljø hvor utvikling står i fokus.
I 2019 gikk dette prosjektet over fra planleggingsfasen til gjennomføringsfasen.
Prosjektet har 2 års perspektiv hvor Klosser har prosjektledelsen og kommunene
sammen med næringslivet er med på å sette premissene for arbeidet som foregår for
å synliggjøre alle de spennende arbeidsplassene som finnes i regionen. Det er blant

side 7

Rapport Omstillingsprosjektet 2020
annet laget en egen side på Kongsvingerregionen.no som lister opp alle ledige
stillinger.
I februar 2020 ble «Norges største reunion» gjennomført på Kongsvinger. Dette var et
arrangement som foregikk på sosial medier samt fysiske arrangement på dagtid
lørdag 1.februar. Nærmere 40 bedrifter presenterte seg selv og ledige stillinger på
dette arrangementet. Det var nærmere 2000 besøkende som fikk se hva regionen
kan tilby.

Ledige stillinger ble i forkant annonsert på sosiale medier. Dette sammen med at
avisa Glåmdalen fortalte de gode historiene om innflyttere, som har fått seg
spennende jobber i regionen. Dette arbeidet medførte at flere unge med god
utdanning har flyttet til regionen.
Planleggingen av oppfølgingen til «Norges største reunion» startet høsten 2020. På
grunn av korona ble dette et digitalt «#Treffes» arrangement i uke 10 i 2021.
Flere bedrifter rapporterer om at de på grunn av denne satsningen får større tilgang
på kompetanse enn tidligere i form av flere og mere relevante søkere.

2.3.4

Høgskolebyen
Klosser har en avgjørende rolle i utviklingen av høgskolen på Kongsvinger. Prosjektet
har egen finansiering, men det legges inn store ressurser fra Klosser utover denne
finansieringen.
For mer info se kap 2.5

2.3.5

Unikt samarbeid videregående skole og industrien
Klosser tok initiativ og sammen med Sentrum videregående skole og industribedriften
Glamox Luxor ble det definerte et prosjekt våren 2019, som går på at skolen skal
være utførende i etableringen av en robotifisert arbeidsoppgave på Glamox.
Prosjektet ble startet høsten 2019 hvor det det på skolen ble kjøpt inn en Cobot
(samarbeidende robot) som er plassert på skolen. Glamox har en konkret
arbeidsoperasjon som skal automatiseres ved hjelp av denne Cobot’en. Skolen stiller
med lærere og elever fra forskjellige fagområder som skal lage en robotcelle
(tegne/konstruere, lage de mekaniske delene og programmere). Glamox stiller med
kompetanse innenfor produksjon. Dette prosjektet har flere positive sider. Her får
lærerne og elevene jobbe med noe som virkelig er topp moderne innenfor dagens
industri. Elevene får se at det å jobbe i industrien medfører mange spennende
arbeidsoppgaver, hvor kompetanse er viktig. Industrien får hjelp til å utvikle nye
produksjonslinjer/øke kompetansen. Det er fra alle parter kun positive
tilbakemeldinger. Det er avtalt at dette samarbeidet videreføres med nye oppgaver for
neste skoleår.
Dette prosjektet ble utvidet i 2020 til også å omfatte skoleåret 2020 - 2021
Videre ser vi at dette konseptet kan flyttes ut til flere skoler og industriaktører. Da i
hovedsak gjennom 7sterke nettverket.
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2.3.6

Biogass
Klosser er prosjektleder for et biogassprosjekt i Åsnes.
I 2017/2018 ble det gjennomført en forstudie for å se på muligheten for å etablere en
biogassfabrikk i Kongsvingerregionen. Prosjektet ble ferdig sommer/høst 2018.
Fase 2 av prosjektet gjennomført i 2020
-Det må utføres en dypere økonomisk analyse for å verifisere om et slikt anlegg kan
være bedriftsøkonomisk bærekraftig
-Det må arbeides med å lage intensjonsavtaler på leveranser av råstoff inn til en
mulig fabrikk, samt avtaler på avsetning av varer ut.
-Avklare hensiktsmessig eierskap og «drifting» av et selskap/bedrift.
Anslag investeringsnivå i fase 1 er basert på estimater, det må arbeides frem faktiske
tilbud fra leverandører.
-Det samme vil gjelde kostnader knyttet til tomt og infrastruktur. Det er forutsatt full
støtte 40% fra Enova. Dette må verifiseres
Fase 2 i prosjektet ble ferdigstilt i januar 2021

2.3.7

Destinasjonsutviklingsprosjektet
En av tre hjørnestener for hvordan en region utvikler seg er ifølge Telemarksforskning
(jfr. modell) attraktive rammer for reiselivsnæringen. I 2017 anerkjente kommunene i
Kongsvingerregionen at det som var lagt ned av tid og penger på organisering av
reiselivet gjennom mange år ikke hadde gitt de resultatene summen av ressurser
skulle tilsi. Det ble derfor satt i gang et arbeid for å finne en god strategi for
reiselivsorganiseringen, i en arbeidsgruppe bestående av fagfolk, næringen og
kommunene. Strategien var klar ved slutten av 2017, vedtatt av Åsnes, Grue,
Kongsvinger, Eidskog og Nord-Odal kommuner, og Sør-Odal har senere sluttet seg
til. Arbeidet med strategien begynte sommeren 2018, siden da har arbeidet pågått.
Dette har så langt båret en rekke frukter i form av nye reiselivsbedrifter, samarbeid
mellom reiselivsbedrifter, synlighet for regionen, og økt tilstrømming av turister.
Mål: Økt verdiskaping i reiselivsnæringen i
Kongsvingerregionen
Viktigste delmål Viktigste delmål:
• Flere reiselivsprodukter
• Økt overnattingskapasitet
• Nettverk: Bedre samarbeid
• Markedsføring/PR: Mer oppmerksomhet
• Flere turister/økt omsetning per gjest

2.4 Kunnskapsbaserte vekstprosjekter som tar i bruk FoU som
virkemiddel for å skape ytterligere vekst.

Historisk har det vært liten aktivitet i regionen for FoU prosjekter. Det har siden 2018
vært jobbet med flere bedrifter som har potensiale for FoU prosjekter. I 2019-2020 har
det blant annet blitt gjort et grundig arbeid for å kartlegge potensialet for FoU-prosjekter
knyttet til sirkulærøkonomi. Bedrifter som Maarud, Mapei, Betong Øst, Bergene Holm,
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Veflen, ØM Fjeld, Hydro har vært med på dette arbeidet. Sammen med Oslo Met har
det blitt gjort tre forprosjekt, hvor av et har resultert i en søknad til et IPN-prosjekt hvor
bland annet ØM Fjeld, Oslo Met, Klosser, Statsbygg, regionale kommuner og
Multiconsult deltar (omsøktmidler fra NFR.
I tillegg har det gjennom Sirkulære Solør blitt jobbet med et innovasjonsprosjekt knyttet
til gjenbruk av resttre til nye produkter. Dette prosjeket har fått støtte fra RFFI. Det ble
også søkt om forprosjektmidler til Grønn Plattform for prosjektet «Bærekraftige Bygg»
hvor flere regionale industribedrifter, Klosser Innovasjon, HINN og Oslo Met var
deltakere. Dette prosjektet fikk ikke finansiering. Det jobbes nå videre med flere
initiativer som kan bidra til spennende FoUi-prosjekter fremover. Blant annet sees det
på prosjekter innenfor logistikk hvor både HINN, Telenor og Oslo Met er involvert.

2.5 Øke tilgjengelige utdanningstilbud.

Det jobbes med å tilgjengeliggjøre utdanningstilbud som finnes og utvikling av nye
næringsrettede utdanninger som bidrar til å løfte forståelsen for kompetanse og FoU
som virkemiddel for fremtidig vekst.

Det har de siste årene vært fokusert på å etablere høyere utdanningstilbud med
næringsrettet innretning. Eksempler på dette er «Digital ledelse og business analytics
(DLBA)», hvor SSB og Telenor på Kongsvinger og Telenors forskningsavdeling på
Fornebu har vært viktige samarbeidspartnere. Studiet ble godkjent i 2018 og er startet
opp fra høsten 2019 hos Høgskolesenteret på Kongsvinger.
Et annet eksempel er Bærekraftstudie som er tilpasset næringslivet og offentlige
aktører fra høsten 2019.
Det jobbes nå med å utvikle flere næringsrelevante studier og videreutvikle
Kongsvinger som høgskoleby. I dette arbeidet legges det opp til å stimulere til økt
forskningsaktivitet.
•
•
•

Ambisjon: Høgskole i Kongsvinger med 1900 studenter i 2025
Høgskoleutdanninger + EVU
Unike, relevante og attraktive studier relatert til næringslivets behov; DLBA og
Bærekraftsøkonomi

Samarbeidet mellom Høgskolen og næringslivet er en nøkkelfaktor for å tiltrekke oss
kompetanse og bedrifter

2.6 Kongsvingerregionen skal styrkes som en region ved at det
samarbeides på tvers av kommunegrensene med et felles mål
«Sammen er vi sterkere»

I perioden 2015-18 har kommunene i Kongsvingerregionen vært en del av
Byregionprogrammet og høsten 2017 ble dette arbeidet slått sammen med
omstillingsarbeidet. I 2020 har det vært jobbet videre med dette i Omstillingsprosjektet.
De aktører som sammen jobber for å skape vekst i Kongsvingerregionen,
Styringsgruppen, styreleder i industri- og næringsforeningen 7sterke, rådmenn og
ordførerne er enige om at det gjennom prosjektperioden er etablert en kultur og praksis
som bidrar til vekst og at dette arbeidet må videreføres:
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1. Det er en mye sterkere delings- og samhandlingskultur mellom kommunene nå
enn det har vært tidligere
2. Det er uttrykt fra ordførerne at tilliten mellom Kongsvinger som bykommune og
regionkommunene har økt i prosjektperioden
3. Kommunene og regionen har gjennomgående et sterkere fokus på
næringsutvikling nå enn tidligere
4. Samarbeidet med næringslivet er styrket i prosjektperioden – både regionalt og
i den enkelte kommune
5. Det jobbes aktivt med å forbedre rammebetingelsene for næringslivet, både
regionalt og i den enkelte kommune
6. Det er i prosjektperioden utarbeidet et felles planverk som legger et godt
grunnlag for et fremtidig samarbeid i regionen
7. Flere nye bedrifter er etablert, det jobbes med rekordmange vekstideer og
omsetningen i industrien har økt. Industrien har også større tro på vekst enn på
mange år (jfr. 7sterkes bedriftsundersøkelse)
8. Det er igangsatt utviklingsprosjekter og vekstinitiativer i alle deler av regionen
9. Samarbeidet med fylkeskommunen er forsterket.
10. Utvikling og finansiering av Forskningspark på Kongsvinger i samarbeid med
Høgskolen i Innlandet og Sparebankstiftelsen Hedmark

2.7 Tett samarbeid mellom kommunene og Klosser Innovasjon for å
skape gode vilkår for næringslivet.

Det er jevnlige dialogmøter mellom de enkelte kommunene, næringshagene og Klosser
hvor alle initiativ fra/til næringslivet blir diskutert.
I 2020 har mye av fokuset vært å minimalisere effektene av korona. Det ble laget gode
instruksjoner for bedriftene om mulig støtte både fra lokale aktører samt de statelige
støtteordningene som kom på plass i mars 2020 og som har vært tilgjengelig det meste
av året.
Det avholdes månedlige samlinger med alle næringssjefene i Kongsvingerregionen,
disse møtene fokuserer på felles aksjoner og bidrar til at nye forbedringspunkter
kommer på agendaen. Eksempler på hva som er utført 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bistand til næringslivet i.f.m korona
Koordinering myndighetskontakt og næringsrettet kommunikasjon (internt /
eksternt)
Oppfølging / koordinering av arbeidet med næringsstrategi
Det er utarbeidet ny felles næringsstrategi for de 6 kommunene i 2020
Oppfølging markedsstrategi næringsarealer
Erfaringsutveksling i forhold til konkrete bedriftscaser
Jobbing med case knyttet til offentlige arbeidsplasser (analyse,
koordinering og tilrettelegging for politisk kommunikasjon)
Koordinere arbeidet med utvikling av Høgskole på Kongsvinger
Prosessledelse Grønn Drivkraft /regionalt klima og miljøstrategi
Samordning av internkommunikasjon i regionen.
Kompetanserekruttering – fra planlegging til gjennomføring av «Norges
største reunion»
Planlegging av #Treffes, en oppfølging av Norges største reunion
Omdømmeprosjekt – synliggjøre regionens fortrinn utad i sosiale media og
i nyhetsoppslag i pressen

Rapport Omstillingsprosjektet 2020
•

Kartlegging av kompetansebehov hos kommunene for de nærmeste
årene, informasjon som benyttes i kompetanserekruttering av nye
innbyggere.

2.8 Samarbeid/sekretærrollen for 7sterke nettverket

7Sterke er regionens industriklynge med 80 stk medlemsbedrifter fra hhv Eidskog,
Sør- og Nord Odal, Kongsvinger, Grue, Åsnes og Våler.
Klosser har siden høsten 2017 hatt en samarbeidsavtale med 7Sterke, inkludert
sekretariat, og har i tillegg bidratt med utarbeidelsen av Arena søknad i 2019 og
2020. Dette gjennom prosjektet GreenHeart Industry som omfatter 20 stk av 7sterke
sine medlemsbedrifter. Arenasøknaden hadde hovedvekt på grønn industriutvikling
og bærekraft. Dette var andre forsøket på å nå igjennom nåløyet i IN, men vi nådde
dessverre ikke gjennom. Vi kom dog lenger i prosessen, vi var på intervju, Styret i
7sterke vurderer å søke Arena på nytt gjennom GreenHeart Industry i 2021.

I 2019 etablerte også 7sterke sammen med Klosser bærekraftnettverket for 7sterke
sine medlemmer, der også alle kommuner i regionen deltar. Nettverket fyller en viktig
funksjon i regionen, og har hatt stor og bred oppslutning om sine arrangementer siste
år. Nettverket samarbeider også nært sammen med Høgskolesenteret i Kongsvinger
og Høgskolen i Innlandet.
Gjennom Interregprogrammet InsideOutEU sammen ned Fylkeskommunen har
7sterke fra 2018 jobbet konkret med industrien i Värmland for å få til et samarbeid
over grensen. Dette arbeidet har kommet langt og det ble i 2020 bli fokusert på
konkrete samarbeidsområder. Gjennom InsideOutEU programmet er det etablert et
godt samarbeid med industriklyngen IUC Stål&Verkstad og med treklyngen Paper
Province i Karlstad. Dette samarbeidet har resultert i et forprosjekt i Interreg hvor man
ser på digitalisering og bærekraft som grunnlag for grønn industrivekst
Klosser bistår 7sterke og samarbeider med bedriftene med hensyn til felles aktiviteter
og konkrete oppgaver som faller inn under omstillingsprosjektet. Dette tette
samarbeidet gjør det enklere å komme i gang med FoU prosjekter, innovasjon og
rekruttering av nye bedrifter.

2.9 Sørge for gode møteplasser for samhandling mellom de største
investorene i regionen, Klosser Innovasjon og kommunene.
Det avholdes månedlige møter med noen av de største eiendomsutviklerne og
investorene i regionen. Her identifiseres felles muligheter, samt status på disse.
Eksempler på hva det er jobbet med i 2020 er tilflyttende bedrifter, nytt hotell i
Kongsvinger, utdanning, nye privateide næringsområder og helsehus.

Det avholdes statusmøter hver 14 dag mellom lokal ledelse i Klosser og ordfører,
rådmann, kommunalsjef samfunn og næringsrådgiver i Kongsvinger. Her rapporteres
status på prosjektene kommunen og Klosser har felles.
Med alle kommunene avholdes det møter som nevnt i kap 2.7
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2.10 Felles næringsstrategi som rammeverk for regionalt arbeid.

Regionen har sden 2016 hatt en felles næringsstrategi, denne ble revidert i 2020 og
vedtatt på nytt av alle kommunene i regionen. Omstillingsprosjeketets arbeid henger tett
sammen med næringsstrategiens mål og fokusområder.

Følgende 7 strategiområder er vedtatt i revidert strategi:
1. Prioriterte satsningsområder; bioøkonomi, industriutvikling, logistikk, bygg og anlegg
og kunnskapsintensiv tjenesteyting
2. Bærekraftig næringsutvikling
3. Handlekraftige og effektive kommuner
4. Samferdsel og markedstilpassede næringsarealer
5. Relevant kompetanse og FOU
6. Kompetanserekruttering og omdømmebygging
7. Sterke allianser og samarbeid om felles mål

2.11 Plan og milepæler for 2021.

Korona situasjonen gjorde at 2020 ble veldig annerledes enn planlagt. Fokuset har
vært i bistå bedrifter slik at de skal komme seg best mulig ut av krisen.
Næringslivet vil være helt avhengig av en koordinert region og et
næringsutviklingsapparat som kan bistå på alle måter for at de negative påvirkningene
blir minimalisert mest mulig. Store deler av næringslivet vil også trenge bistand i en
krevende omstillingsprosess som følge av korona.
Klosser ønsker å ta en sentral posisjon med å hjelpe bedrifter i denne perioden, og p.t
ser vi for oss f.eks:
o
o
o
o
o
o
o

•
•
•

side 13

Omstilling av industriproduksjon hos noen bedrifter. Vi skal besøke 70
bedrifter i 2021 for å tilby hjelp til å få frem innovative ideer, slik at fremtiden
kan møtes med fornyet styrke.
Vil erfart sårbarhet i forhold til importerte varer/råvarer/deler medføre at mer
må produseres i Norge? Nye muligheter?
Lokal reiselivsnæring opplevde en vekst sommeren 2020, vi skal jobbe videre
med å synliggjøre Kongsvingerregionen som en destinasjon i Norge
Økt FoU med gjennomføring av oppstartede prosjekter og noen nye som er
under etablering.
Bidra til å opprettholde eksisterende bedrifter og hhv arbeidsplasser igjennom
rådgivning
Tettere dialog med SMB-segmentet innen industri / KIFT / bioøkonomi
Andre bedrifter (utenom KIFT, industri og biorelaterte virksomheter) vil
håndteres gjennom 1.linjen i de ulike kommunene.

Ny arenasøknad er planlagt
Grønn industri og bærekraft vil fortsatt være sentralt satsningsområde
Fortsette arbeidet med bedriftsrekruttering. Forfølge de ledetrådene man har fått, og
skape nye muligheter.
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Etablering av forskningssenter, inkludert finansiering, organisering, få opp FoUprosjekter med regionalt næringsliv og en nasjonal EVU-satsning innen bærekraft og
digitalisering.
Kompetanserekruttering / synlighet / omdømme – næringslivets synlighet i samarbeid
med ByR. Digital kampanje «Treffes» gjennomføres som en oppfølging av «Norges
største reunion» som ble avholdt i 2020
Logistikkprosjektet er videreført og det jobbes med logistikk knyttet til bane.
Store batterifabrikker er under etablering i Norge, vi tilrettelegger arealer og
infrastruktur for å møte disse mulighetene.
Etablere en plan for arbeid med kunnskapsintensiv tjenesteyting
Videreutvikle industriklyngen Green Heart Industry.
Utrede muligheten for bedre utnyttelse av regionens bioressurser
Jobbe systematisk og målrettet for å videreutvikle statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser
i regionen.
Systematisk arbeid med jenbane, E16 og logistikk, inkl myndighetsarbeid knyttet til bla NTP
og avklaring av forretningsmuligheter som følge av bedre infrastruktur.
Etablere en plan for arbeidet med grensehandel
Få opp antall innovasjons og vekstideer i regionen, både i etablert næringsliv og fra etablere /
gründere. Arbeidet gjøres i samarbeid mellom kommunene og næringsutviklingsapparatet.

