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Hospitering hos regional og næringsavdelingen i fylkeskommunen.

Gründercamp - et samarbeid mellom
skole og næringsliv i Midsund

Som et ledd i å lettere få til et påtrykk og et engasjement fra fylkeskommunen
og regional– og næringsavdelingen inn mot offshore vindkraft og etableringen
av et nasjonalt industriutviklingsprosjekt på offshore vind, gjennom utbygging
av Havsul 1, har daglig leder i Midsund Næringsforum, som også er daglig leder i
Vindi.møre, fått til en hospitering hos regional - og næringsavdelingen. Hver
mandag starter nå daglig leder dagen i Molde, og returnerer videre til Midsund
på ettermiddag.

Det skal i slutten av februar på nytt arrangeres en gründercamp i ungdomsskulen i Midsund. Vi har nå henvendt oss til bedrifter i Midsund for å få med disse
og være vertskap for en elevoppgave . Vi har alt fått tilbakemelding fra noen
bedrifter, og håper at flere gir sin positive tilbakemelding. Det er et viktig
arbeide dette å ha et samarbeid med ungdomsskulen, og gjennom denne gründercampen ha mulighet til å presentere mange av de bedriftene som finnes i
Midsund. Mange av ungdomsskule elevene vil naturlig være den fremtidige
arbeidsstyrken i Midsund og de bedriftene vil møte igjen senere.

Målsettingen er å nå sentrale aktører og få til en kommunikasjon, som gjør at en
lettere kan få til tiltak og samarbeid om utvikling.
Selv om hospiteringen kom i gang med bakgrunn i å få mer påtrykk for offshore
vind, så er tilstedeværelsen hos regional - og næringsavdelingen like viktig for
det øvrige arbeidet i Midsund Næringsforum. Det å bli kjent med arbeidet i denne viktige delen av fylkeskommunen og medarbeiderne, gjør at en lettere kan få
oversikt over mulige aktiviteter som fylkeskommunen har i gang og selvsagt en
enklere kommunikasjon om dette.
Det vil også være lettere for daglig leder å ha en uformell kontakt med saksbehandlere på avdelingen på aktuelle saker, og forehøre om status og innfallsvinkler. Vi har alt utnyttet dette i forbindelse med saker som er under behandling
for næringsaktører i Midsund, og er åpne for kontakt på dette.
Det er ikke tatt stilling til hvor lenge denne hospiteringen skal vare, men vil se
det an utover våren.

Idemøte med målsetting å skape utvikling
på industriområdet i Stormyra
Midsund Næringsforum har tatt initiativ til å gjennomføre et idemøte for utvikling av Stormyra Industriområde, der styret i organisasjonen inviterer formannskapet/planutvalet i Midsund kommune, representanter fra administrasjonen og
fra styret i Molde og Romsdal Havn, til et idemøte om utviklingen av dette viktige næringsområdet i Midsund. Møtet er fastsett til 14. februar.
For å gi noen innspill til drøftelse/debatt og erfaringer fra andre utbygginger har
vi invitert selskapet Sensacon, Molde til møtet.
Midsund Næringsforum ønsker å være proaktive for å skape etableringer og
virksomhet på industriområdet i Stormyra. Vi vurderer det også slik at det er en
positiv vilje i Midsund for dette, og vi håper at kommune og næringsliv i fellesskap kan finne frem til et konstruktivt arbeid for en videre utvikling av området.

Øyriket i Romsdal - regional styringsgruppe er etablert
I midten av januar ble styringsgruppen i det regionale reiselivsprosjektet
”Øyriket i Romsdal” konstituert. Styringsgruppen er sammensett med representanter fra de tre kommunene Sandøy, Aukra og Midsund og består av Ole Mindor
Myklebust, Lise Sandøy, Steinar Melbø, Heidi Heggdal, Kjell Gjerde og Gunnar
Kvalsund, som leder av styringsgruppen. Prosjekteiere for dette prosjektet er
næringsforaene i - og kommunene Midsund, Aukra og Sandøy. Anne Jorunn
Sandøy er oppnevnt som prosjektleder. En viktig del av arbeidet blir nå å få i
gang de lokale prosjektgruppene i de tre kommunene og få frem aktuelle prosjekter. Styringsgruppen arbeider med å få frem en prosjektbeskrivelse, finansiering og igangsetting og planlegging av aktiviteter.

Planleggingen av festivalen er godt i gang
Styret i Midsundfestivalen er godt i gang med planleggingen av årets festival.
Som kjent blir årets festival utvidet, slik at dagarrangementene foregår på senterplassen som tidligere, mens kveldsarrangementene blir lagt til parkeringsplassen til Romsdal Processing AS. Mer informasjon i neste utgave av Vekst.

Midsund skule har avsett en uke på gründercampen, og opplegget er slik at vi, i
samarbeid med næringsaktører og skulen, nå utarbeider oppgaver for elevgruppene. Skolen har sett sammen grupper på 4 elever, og disse gruppene
trekker så en oppgave/bedrift. Dette vil foregå på en mandag, og der elevgruppen så får treffe næringsaktøren og opprette kontakt og få informasjon om
oppgaveløsningen. Elevene vil så løse oppgaven i løpet av uken og lage en
presentasjon som de også skal presentere muntlig. Presentasjonen blir den
påfølgende mandagen, der det også blir en jurybedømming.

Sentrumutvikling - et første ideprospekt
blir presentert i uke 7
Nå i januar har det vært ny aktivitet i forbindelse med sentrumsutvikling. I
forbindelse med at Sjøvik AS fikk brann i sine kontorlokaler, så aktualiserer
dette utbygging av et kontorbygg i sentrum, som kan huse næringsaktører og
danne grunnlag for den lenge omtalte ”næringshagen”. Det ble nylig gjennomført et arbeidsmøte med en arkitekt, der arkitekten fikk innspill på utforming og
fikk orientere seg i sentrumsområdet. Det er nå ventet en første presentasjon
av et idekonsept på bygning(er) og strandlinje i uke 7 - en presentasjon som
mange nå ser med spenning frem til.

Nytt om offshore vindkraft - møter med
Vestavind Offshore As
For å få et større lokalt påtrykk og få engasjement av fylkeskommunen, har
Vindi.møre tatt initiativ til et drøftingsmøte mellom Vestavind Offshore AS ,
fylkesordføreren og regional– og næringsavdelingen i fylket. Målsettingen er å
få fylkeskommunen mer aktivt med for å skape et påtrykk som kan gi grunnlag
for en utbygging av Havsul 1. Prosjektet blir nå frontet som et nasjonalt industriutviklingsprosjekt på offshore vind, og der det er naturlig at dette er utbyggingen av Havsul 1. Vindi.møre arbeider for å få det nevnte møtet arrangert nå i
slutten av februar og skal førstkommende uke ha arbeidsmøte med ledelsen i
Vestavind Offshore AS for å forberede møtet.
Vindi.møre har også tatt initiativ til et nærere samarbeid mellom kommunene
Sandøy, Aukra og Midsund på dette området, og vil følge opp dette overfor
kommunene.

Nor-Fishing 2012
Midsund kommune er invitert til å være med som deltaker på fellesstanden til
Møre og Romsdal fylke på Nor-Fishing 2012. Midsund kommune har tidligere og
de ved de to siste arrangementene vært med på denne fellesstanden. Kommunen har nå henvendt seg til Midsund Næringsforum og forespurt om de vil undersøke med næringen om der er interesse for å delta og eventuelt koordinere
dette arbeidet inn mot arrangementet, som vanligvis blir arrangert i august.
Etter undersøkelse med fiskerinæringen er det nå gitt en positiv tilbakemelding
om interesse, som er videresendt til fylkeskommunen. Midsund Næringsforum
vil tidlig på våren 2012 koordinere et opplegg på fiskerimessen i Trondheim, og
forhåpentligvis få markere denne viktige næringen for Midsund på en god
måte.Vi vil også benytte anledningen til å oppfordre bedrifter/aktører som kan
se interesse i å profilere seg på Nor-Fishing 2012 om å ta kontakt med Midsund
Næringsforum for mer info.

Kontaktinfo:
Midsund Næringsforum, postadr. Midsund Brygge, 6475 Midsund
Web: http://midsund.net, mail: gk@midsund.net, facebook: Midsund Næringsforum, tlf 920 35 608

