Høringsuttalelse
Vedtak i Fellesnemnd Nye Øygarden kommune –
16.04.2018 om PS 32/18 Sluttrapport frå utval for
eigarskapsmodellar.
Vedtaket:
1.

2.

3.

Fellesnemnda vedtek å leggja sluttrapport frå utval for eigarskapsmodellar til grunn for
organisering av eigarskap i Nye Øygarden kommune. I dette også tilknyting til samarbeids- og
interesseorganisasjonar og andre slik det går fram av rapporten
Etter Fellesnemnda si første handsaming vert rapporten sendt ut på høyring, jamfør dei som er
nemnd i saksutgreiinga og i tillegg dei tre kommunestyra, med høyringsfrist 23 mai.
Fellesnemnda slutthandsamar saka og rapporten 18 juni.
Fellesnemnda ber om at prosjektrådmannen legg fram eit forslag til prioritering i høve til for kva
tenesteområde ein må starta prosessen først – også knytt til juridiske vurderingar og at dei
enkelte kommunestyre eventuelt må gjera eigne vedtak om oppløysing eller liknande.

Arbeidarpartiet sine medlemmer i fellesnemnda hadde ein protokolltilførsel i 5 punkt.
Punkt 5: Fellesnemnda meiner at Øygarden nærings- og utvikling AS er for prematurt per dags dato.
Det må gjerast ei meir grundig analyse knytt til eigarskap, berekraft. Formål og finansiering. Spørsmålet
om eit aksjeselskap knytt til næring og utvikling må utsetjast til ny kommune er etablert etter 01.01.2020.

Sammendrag
Vest Næringsråd gir sin støtte til vedtaket som fremstår som en forretningsmodell som ivaretar de
utfordringer som finner sted i rammevilkårene for næringslivet. Både offentlig sektor og det private
næringsliv må tenke globalt og organisere seg slik at samarbeidet og samspillet gir konkrete resultater
inn mot både forvaltning og utvikling av et innovativt næringsliv.
I samarbeid med Gode Sirklar har Vest Næringsråd bidratt med innspill til modeller for utvikling av et
attraktivt næringsliv i regionen, og det er vår oppfatning at den forretningsmodellen som nå er foreslått
er fremtidsrettet og helt nødvendig for å tiltrekke seg kompetanse, ressurser og ikke minst
nyetableringer i fremtiden.
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Gjennom et konstruktivt samarbeid med Gode Sirklar det siste halvåret har vi etablert en bred
kontaktflate på tvers av offentlig sektor, forskning og utdannelse og private næringsklynger, og brukt tid
på å hente inn erfaringer fra andre kommuner.
Det er vår oppfatning at den nye kommunen må tilrettelegge for innovasjon på tvers av offentlig og
privat sektor gjennom en samlokalisering av kompetansemiljøer. Vest Næringsråd er ellers enig i de
kommentarer Gode Sirklar har utdypet nærmere i sin høringsuttalelse og går ikke nærmere inn på
dette.
Vi vil imidlertid presisere viktigheten av at realitetsbehandlingen medio juni også bør legge føringer for
et prosjekt som sikrer utredning av alle sider med etablering av et utviklingsselskap. Mandatet for
prosjektet må sikre en trygg prosjektstyring med sterk politisk styring og slik at det skapes entusiasme
rundt denne modellen. På den annen side må det tilstrebes å få etablert en prosjektorganisasjon
allerede fra september 2018 slik at det ikke oppstår ”et vakum” frem mot kommunesammenslåingen.
Vest Næringsråd bidrar gjerne inn i et slikt prosjekt i samarbeid med Gode Sirklar. Forøvrig vises til hva
som er anført under om posisjonen til Vest Næringsråd.

Om Vest Næringsråd – aktør og posisjon
Næringslivet i den nye kommune trenger en selvstendig interesseorganisasjon. Både den nye
kommunen og et utviklingsselskap bør inngå en partneravtale med Vest Næringsråd i en rolle som er
gjensidig gunstig for begge parter. Partnerskapet må være tydelig avstemt og regulert i forhold til
rolleavklaring inn mot kommunen. Vi mener at den nye kommunen er tjent med et sterkt næringsråd
som blir bærekraftig gjennom ei slik avtale der økonomi inngår i avtalen.
Gründerparken Vest, som Vest Næringsråd drifter i dag, bør inngå i ei bærekraftig form, som del av
selskapet sin virksomhet innen nyskapning og innovasjon. Samarbeidsavtalen mellom kommunene,
Sartor Storsenter og Vest Næringsråd gjelder ut 2018. Det blir viktig å ta stilling til om og i hvilken form
dette samarbeidet skal inngå i et nytt næringsselskap som det er gjort vedtak om. Det reiser spørsmål
om finansiering, ressurser og kompetanse, inkludert videreføring av det samarbeidet som er i utvikling
med Bergen Teknologioverføring (BTO). Gode Sirklar er prosjekteier for utvikling av Gründerparken Vest
på vegne av kommunene, og vil sammen med Vest Næringsråd måtte konkludere om det er grunnlag
for videreføring av dette tiltaket utover 2018. Disse prosessene bør avstemmes.
Med vennlig hilsen
Henning Hauso
Daglig leder
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