Gleder seg over seks millioner friske kroner
I slutten av august fikk de fire næringshagene i Nord-Rogaland seks millioner kroner ekstra.
Arbeidet med å fordele pengene på prosjekter er allerede godt i gang. Mentorordning,
styretrainee-program og vekstprogram er noe av det gründere og bedrifter får nyte godt av.
Av Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no
Midlene er tildelt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og skal fordeles over tre år.
SIVA, som er programoperatør for næringshageprogrammet, oppfordret i mai alle næringshagene i
landet til å søke på disse midlene til utviklingsprosjekter for verdiskaping og samarbeid i næringslivet.
Medvind Næringshage, Suldal Vest, Rogaland Ressursenter og Ryfylke Næri ngshage har for lengst
sett verdien av samarbeid både internt og eksternt. I 2013 ble dette formaliser i en samarbeidsavtale,
og næringshagene sendte inn en felles søknad til potten med ekstrabevilginger.
- Vi la fram felles mål og hva vi ønsker å oppnå. At vi ble en av fem som fikk midler av 30 søkere er
både veldig gledelig og en tillitserklæring. Dette gir oss større muligheter til å hjelpe flere av
bedriftene våre og ressurser til å bruke virkemidlene våre i et større geografisk nedslagsfelt, sier Laila
Steine, daglig leder i Suldal Vekst.
Mentorordning og vekstprogram
Tirsdag denne uka var tre av de fire daglige lederne for næringshagene samlet hos Medvind
Næringshage i Ølensvåg for å jobbe videre med planene som var utgangspunktet for søknaden.
Allerede nå er helt konkrete ting på trappene: Mentorordning, styretrainee-program og
vekstprogram. Mentorordningen starter opp tidlig i 2016.
- Personer som ønsker å være mentorer må gjerne ta kontakt med oss. Vi er særlig på jakt etter
mentorer som har erfaring med bedriftsarbeid, sier Rita Fridfeldt, daglig leder i Medvind
Næringshage.
- Vektsprogrammet vil bli satt i gang i slutten av september. 16 bedrifter vil få hjelp til utvikling av
bedriftene i et program som ledes av folk med kompetanse på entreprenørskap og
forretningutvikling, sier Anne Kristin Helgeland, daglig leder i Rogaland Ressurssenter.
Pilotprosjekt
De fire næringshagene er også piloter i Norge med en metode som er utviklet i Danmark;
Vekstsporet.
- Ekstrabevilgningen gir oss mulighet til å styrke næringshagene på verktøy og metodikk. Vekstsporet
blir en del av verktøyene . Programmet fokuserer på forretningsutvikling og er rettet mot vekst i
målbedriftene der vi er med i utviklingsløpet, sier Helgeland.
Deler av bevilgningen skal brukes til å styrke forholdet og samarbeidet opp mot forskning og
utvikling. I tillegg skal en del midler brukes til å rigge organisasjonene i enda større grad mot miljøer i
andre kommuner og bedrifter som ønsker å knytte seg til felles kompetansemiljøer. Et større

regionalt samarbeid på denne måten er helt i tråd med en hovedmålsettingene for det nasjonale
næringshageprogrammet.
Gründerprosjekt
Vår region merker godt at det er nedgang i oljetilknyttet næringsvirksomhet, og Rogaland hadde
høyest arbeidsledighet i Norge i juli. Også her ser næringshagene for seg å kunne bidra.
- Vi arbeider med en modell for et gründerprosjekt som vil involvere arbeidsledige med høy
kompetanse. Disse bør brukes som en ressurs nå som vi må omstille oss for skape nye næringer for
fremtiden. Blant annet vil vi bidra med å sette i system initiativ som dukker opp, tilføre kunnskap om
entreprenørskap og aktivt bidra med vår forretningsutviklingskompetanse. Jeg er sikker på at en slik
satsing vil bidra til etablering av mange spennende selskaper i regionen vår fremover, sier Helgeland.
De tre daglige lederne, sammen med Heidi Skifjell i Ryfylke Næringshage, gleder seg veldig til å ta fatt
på arbeidet med å bruke de seks millioner kronene til beste for lokale bedrifter.
- Du kan godt kalle det en gavepakke, men den kommer med forpliktelser. Og det er nå jobben
starter, sier Rita Fridfeldt.
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