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Byregionprogrammet – Molderegionen
Organisering - Deltagere i Byregionprogrammet
Byregionprogrammet i Molderegionen omfattet i utgangspunktet 6 kommuner (Aukra, Eide, Fræna,
Midsund, Molde og Rauma). I 2017 anmodet kommunene Nesset og Vestnes om å bli med i
programmet. Dette gjorde at deltagende kommuner i programmet er identisk med kommunene som
utgjør Romsdal Regionråd (ROR). ROR er en interesseorganisasjon for de deltagende kommunene og
regionen på alle områder og alle plan, og er et organ for løsning av felles spørsmål og oppgaver. ROR
består av representasjon av ordførere og rådmenn i de 8 kommunene.
Byregionprogrammet har hatt en styringsgruppe med administrativt representasjon (rådmenn,
kommunalsjefer). Selve arbeidet har vært ledet av egen prosjektleder i deler av tiden.
Prosjektlederen har hatt en arbeidsgruppe med representasjon fra deltagende kommuner tilknyttet.

Prosjektleder
Den første prosjektlederen sluttet i stillingen sin i april 2016. Ny prosjektleder var raskt på plass. Den
nye prosjektlederen sluttet i stillingen 31. mai 2017. I møte i styringsgruppa etter at prosjektlederen
sluttet ble det besluttet ikke å lyse ut stillingen på nytt. Dette med bakgrunn at det var kort tid igjen.
Ledelsen av programmet er utført med interne ressurser etter dette.

Videre oppfølging
Siden programmet nå omfattet alle kommunene i ROR besluttet styringsgruppa at videre oppfølging
burde skje i ROR regi. Arbeidet med å gjennomføre kommunereformen har ført til endringer i
ledelsen av ROR. Antall kommuner i ROR blir redusert til 5 fra 1. januar 2020.
Kommunereformarbeidet førte til at ROR også har vært uten leder i full stilling fram til februar 2018.
ROR tok over arbeidet med programmet når ny leder var på plass.

Mål for prosjektet
Hovedmål:
Sikre at potensialet for næringsutvikling og utvikling av botilbudet utnyttes maksimalt på en
slik måte at byen og omlandskommunene kompensere for hverandres sårbarhet og utnytter
hverandres styrker.
Delmål:
Utvikle et verktøy som overvåker sårbarhet/robusthet med gitte frekvenser.
Verktøyet/metodikken må være omforent i regionen.
Etablere nettverksarenaer hvor ferske resultater fra overvåkingen presenteres som felles
kunnskapsgrunnlag og hvor regionen blir enig om felles tiltak basert på analyse av
overvåkingen. Sikre at det blir gjennomført regionale tiltak innen næringsutvikling og
utvikling av botilbud.

Rapportering i samsvar med bestilling fra departementet.

1. Hva er gjennomført av større arbeider i prosjektperioden
Verktøyet som er omtalt i første delmål er utviklet. Verktøyet er utviklet av Møre og
Romsdal fylkeskommune i samarbeid med prosjektorganisasjonen for Byregionprogrammet i
regionen. Utviklingen har ikke ført til kostnader siden fylkeskommunen var svært interessert
i å utvikle slikt system selv.
Resultatet av overvåkingsverktøyet er presentert i ulike fora. Verktøyet har fått god
mottagelse og vil bli oppdatert årlig med nye resultater. Resultatene vil vært sentralt i
utviklingsarbeidet i regionen.
I og med at det har vært lite stabilitet i prosjektlederstillingen har en siden sommeren 2017
brukt interne ressurser i oppfølging av prosjektet. Bruk av interne ressurser er i liten grad
kostnadsført prosjektet. Organiseringen av programmet der alle 8 medlemskommunene i
Romsdal regionråd (ROR) deltok, gjorde at ROR ble en naturlig overbygging når det gjaldt å
videreutvikle tiltak i samsvar med målsetningen av programmet.
Styret i ROR har godkjent i alt 10 tiltak/prosjekt som alle har som målsetning å styrke
næringsutviklingen i regionen. Her har det vært fokusert på områder med styrke i dag men
også områder som en ser nødvendig å styrke for at regionen skal bli mer robust.
Prosjektene som er gjennomførte gjelder tiltak i flere av kommunene. Dette har styrket
regionaspektet i utviklingen. Flere tiltak vil gi effekter for mange,om ikke alle kommunene i
regionen.

2. Er målene for prosjektet nådd
Effekten av programmet er positive. Selv om det eksisterte et regionalt samarbeid gjennom
ROR, har Byregionprogrammet gitt positive element for å styrke regionen og redusere
sårbarhet. Det er for tidlig å si noe om de langsiktige effektene av programmet. Det er ikke
kommet konkrete større bedriftsetableringer så langt. Dette er vel ikke å forvente på så kort
tid. Flere av tiltakene/prosjektene som det er gitt tilskudd til, er i tidlig fase, der en
systematisk langsiktig jobbing ventelig vil gi positive effekter. Det er også å merke at
tiltakene kom sent i gang i programperioden. Det er først i 2018 at en har fått jobbet
systematisk og godt med tiltakene.
Målene er langt på veg oppfylte. I forhold til kostnadsfordelingen så lå til grunn i
programmet, har midler for administrering av programmet, blitt omprioritert til utvikling av
tiltak i hele regionen. Omprioriteringen har ført til at det har blitt rom for å gi tilskudd til
langt flere tiltak enn det som var planlagt. Dette har blitt svært godt mottatt.

Programmet har vært en inspirasjon for arbeidet med næringsutvikling. Det er også å merke
at utviklingen av sårbarhetsverktøyet heller ikke førte til kostnader. Slik sett bidro det også
med midler til tiltak i programmet.
Tiltak/Prosjekt som er gjennomførte er kort omtalt i vedlegg til rapporteringen.

3. Nytten av å delta i Byregionprogrammet
Programmet slet i starten med å finnes sin plass i utviklingsarbeidet i regionen. 6 av 8
kommuner i ROR deltok i starten i programmet. Etter en tid kom de 2 siste kommunene
med. Det førte til at programmet fikk samme organisering som ROR. Det gjorde arbeidet i
programmet lettere.
Regionen har absolutt god nytte av å delta i programmet. Den siste tiden med utvikling av
tiltak i hele regionen har vært spesiell positiv.
I og med at vi har organisasjonen ROR, er det også lett å videreføre det positive arbeidet
som Byregionprogrammet har bidratt til.

4. Revidert prosjektregnskap
Revidert regnskap er lagt ved. Som regnskapet viser er det et merforbruk på kr 29 835 som
finansieres av kommunene som deltar i programmet.
Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin andel av kostnadene utgjør 44,0 %.
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