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http://www.sogn.regionraad.no/hoeyanger.5433811-172333.html


Sogn regionråd 
 

Indre Sogn 

Sogn regionråd 
 



Sogn regionråd 
 

Føremål 
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• Felles arena for å utvikle 
rammevilkåra for busetnad og 
næringsliv i regionen  

• Base for definerte prosjekt  
• Samordne og forenkle oppgåver 

for kommunane 
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Folketalsutvikling og framskriving 
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Endring i 
folketalet i tida 
2004-2014 

Folketalsframskriving for 
2023 og 2033 (SSB) 

Aurland
Balestrand

Høyanger
Leikanger
Luster

Lærdal
Sogndal

Vik
Årdal

Sogn 
Sogn og Fjordane

-15,00 -10,00 -5,00 0,00 5,00 10,00 15,00
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Sysselsetjing i regionen 
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Mål og satsingsområde 
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Hovudmål: 
Auka folketal og styrka næringsutvikling 
 
Satsingsområde: 
• Næringsutvikling  
• Samferdsle 
• Helse 
 

 
 

 
 

 



Sogn regionråd 
 

• Byggja nettverk og samhandlingsarenaer, styrka samarbeid 
med næringsliv,  utdanningsinstitusjonar, forskingsmiljø og 
organisasjonar, og skapa oppslutnad om felles regionale 
utviklingsprosessar 

• Regionalt barnehage- og skulesamarbeid; satsing på 
entreprenørskap i skulen med  entreprenørskapsmesser, 
entreprenørskapsstudie for lærarar og 
kompetanseheving/fagnettverk for lærarar  

• Utvikla statlege og fylkeskommunale                                
verksemder og støtta opp om vidare                       
teknologiutvikling i industrien 
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Næringsutvikling  
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Samferdsle 
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• Felles bu- og arbeidsmarknad:  
• Vegutbetringar for å få 45-minuttsregion  
• Halvtimes ferjeavgangar og nattferjer i 

Balestrandsregionen 
• Flyplass 

• Regularitet og kapasitet: direkte 
avganger og nattstasjonert fly 

• Rullebaneforlenging 
• Tunnellar 

• Vinje-Hella-Sogndal: Vikafjellstunnel 
• Trondheim-Bergen: Sognefjellstunnel 
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Auka lønsemd i reiselivet    
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• Sogn regionråd har vore 
prosjekteigar for etablering av eit 
regionalt reisemålsselskap og 
nytt selskap skipa i februar 2013 

• Nye Visit Sognefjord AS er det 
største selskapet i Fjord Norge 
etter Bergen og 
Stavanger/Sandnes 

• Fokus framover: Utvikla Sogn 
som heilårsreisemål  
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Karrieremesser  
 

 

 
 

Film Kom til Sogn  

http://youtu.be/kodLUp77Zqw
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Vi må trekkja unge, 
kvalifiserte personar til 
Sogn  
 
Regionen har meir enn 
2000 studentar - bør retta 
ekstra fokus på dei som alt 
er her 

Tilflytting og rekruttering 
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Sterkt regionalt samarbeid 
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• Sogn regionråd skal vera  
– eit offensivt organ for å utvikla sogneregionen 
– talerøyr for regionen  
– arena for strategi/politikk om felles utfordringar 
– kraftfull og aktiv lobbyist /pådrivar i regionale 

saker 
• Arbeidsgrupper bidreg til å vitalisera det politiske 

arbeidet. Vi har tre grupper: 
– næringsutviklings-/RUP-gruppe 
– samferdslegruppe 
– helsegruppe 
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