
Invitasjon til studietur i regi 
SuSu-Programmet

Tid: torsdag 24. til fredag 25. oktober.
Sted: Fosen

Reise: Tur/retur i felles buss med overnatting på Ørland Kysthotell.

Samarbeid om framtidsrettede kompetansetiltak i tråd med næringslivets behov er 
blant delmålene til SuSu-Programmet 2018-2021.

Vi inviterer til studietur for å få inspirasjon og ideer fra næringslivet, 
utdanningssystemet og virkemiddelapparatet på Fosen og høre hvordan de tenker 
og samarbeider.

FI – Fremtidens Innovasjon legger til rette program for oss.

Vi har gleden av å invitere representanter for næringsliv, politikk, næringsapparat og 
våre to videregående skoler med på turen.

Kostnader til reise og opphold vil bli dekt av 
SuSu-Programmet.

Påmelding på suns.no, innen 14. oktober.

For SuSu- Programmet
Per Helge Malvik

Se program neste side.



Program

Torsdag 24. oktober
Hovedtema 1: Omstilling, nyskaping og industriutvikling 
Vi besøker innovasjonsselskapet FI - Fremtidens Industri (tidligere Fosen Innovasjon) i 
Vanvikan, et innovasjonsselskap med stor aktivitet innen ulike fagområder og bransjer i 
samspill med industrien i Fosen-regionen. 

Kl. 12:00
Bedriftsbesøk hos CTM Lyng, en av Norges fremste produsenter av sikkerhetsprodukter til 
hjemmet; komfyrvakt, lys og varmestyring, vannstopp etc. Bedriften både utvikler, produserer 
og distribuerer flere av produktene selv.

Kl. 12:45

Kl. 13:45
Bedriftsbesøk hos C-Feed, som er den første bedriften som har klart å kommersialisere 
produksjon av hopprekreps til bruk som fiskefôr. 

Kl. 14:30 – 15:30
FI presentere aktuelle prosjekter innen bla
Omstilling og industriutvikling
Klynger og nettverk
Samarbeid og samspill med næringsliv og kunnskapsmiljø

Kl. 15:30
SuSu gir en kort presentasjon av SuSu-programmet

Påfølgende drøfting

Transport til Ørland Kysthotell (ca. 1 t)

Kl 1900 Felles middag for alle deltakere + repr fra FI og aktuelle bedrifter 

Fredag 25. oktober
Frokost på hotellet og avreise til Bjugn kl 0800

Hovedtema 2: Kompetanseutvikling og rekruttering for framtida 
Vi besøker:
Fosen vgs
Fosen Opplæringskontor
Bedriftsbesøk - Grøntvedt Pelagic

FI presenterer aktuelle prosjekter innen bla 
Rekruttering (Jobb for 2)
Entreprenørskap 
Samarbeid med og mellom videregående skoler på Fosen

Kl 1300: Avreise i felles buss hjemover



Praktisk info

Torsdag 24. oktober
Avreise i felles buss fra Sunndalsøra kl 0715 (ferge fra Rykkjem kl 0745) og fra Surnadal kl
0815.
Reise via Fv 65 via Orkdal til Flakk. Informasjonsdeling på vegen
Ferge Flakk – Rørvik kl 1130 (overfartstid ca 25min)
Ankomst Vanvikan litt etter kl 1200.

Fredag 25. oktober
Kl 1300: Avreise i felles buss hjemover

Ferge Brekstad – Valset kl 1300 (overfartstid 25 min).
Reise via Fv 710 og Fv 65 til Surnadal
Reise via Fv 670 og Rv 70 til Sunndalsøra
Ferge Kvanne – Rykkjem kl 1600
Ankomst Surnadal ca 1530 og Sunndalsøra ca 1645 



Studietur Fosen, bakgrunn

FI – Fremtidens Innovasjon (tidligere Fosen Innovasjon) – fi-nor.no
«FI er et av Midt-Norges ledende innovasjonsselskap. Med industribasert kompetanse skal vi 
bidra til vekst, bærekraftig utvikling og omstilling for både eksisterende og nye virksomheter. 
Vi er genuint opptatt av at bedriftene vi samarbeider med, utvikler seg i takt med globale 
markedsbehov og utnytter muligheter som nye teknologier gir».

Selskapet ble først etablert som Leksvik Industriell Vekst i 2004 etter at rørprodusenten 
Pipelife flyttet fra Vanvikan til Surnadal i 2003. Selskapet har siden vokst og driver i dag flere 
store både regional og nasjonale utviklingsprosjekter. 

Indre Fosen indrefosen.kommune.no
er en kommune på Fosen i Trøndelag. Indre Fosen består av de tidligere 
kommunene Rissa i Sør-Trøndelag og Leksvik i Nord-Trøndelag, som slo seg sammen til én 
kommune den 1. januar 2018, samtidig som Trøndelag ble slått sammen til ett fylke.

Bjugn og Ørland - nyeorland.no
Bjugn og Ørland kommuner blir (tvangs-)sammenslått fra 01.01.2020. Navnet på den nye 
kommunen ble vedtatt å være Ørland kommune. Administrasjonssenter i den nye kommunen 
er Botngård (Bjugn). Ørland kommune grenser i nord og øst mot Åfjord kommune og Indre 
Fosen kommune.

Fosen Opplæringskontor (Fosenopp) - fosenopp.no
Fosen opplæringskontor er et flerfaglig opplæringskontor etablert i 2010 som bistår med 
rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater. Fosenopp ble etablert i 2010, har i 
dag 70 medlemsbedrifter og ca. 80 lærlinger, og er godkjent i 34 forskjellig fag. Fosen 
opplæringskontor jobber for å fremme fagopplæringen i regionen. 

Industrimiljøet i Leksvik består av ca. 20 høyteknologiske industribedrifter med til sammen 
omkring 600 ansatte og en årlig omsetning på ca. kr 700 millioner. Industrien står for hele 
38 % av arbeidsplassene i kommunen, og omfatter sponfraskillende maskineringsbedrifter, 
plastindustri, sanitærarmatur og elektronikk. Det var Bjørn Lyng som satte industrieventyret i 
gang like etter andre verdenskrig, og dro etter hvert med seg mange andre i det storstilte 
utviklingsprosjektet. I dag huser kommunen industribedrifter som Oras Armatur AS, Elsafe
International AS, Fosen Stein AS, Lycro AS, CNC Produkter AS og PTM Norway AS, samt en 
rekke bedrifter i Lyng Gruppen.

Utbygging av ny hovedflystasjon på Ørland
I 2012 ble det besluttet at Ørland Flystasjon skulle bli Norges nye hovedbase for Luftforsvaret. 
Utbyggingen av flystasjonen gir ny, stor aktivitet i hele Midt-Norge, både innenfor sivil og 
militær sektor. For å sikre at Fosenregionen drar mest mulig fordeler av utbyggingen er det 
engasjert koordinator tilknyttet FI som samarbeider tett med kommunen på Fosen og MIDSEC 
– Mid Norway Defence and Security Cluster.oordinator.

https://fi-nor.no/naeringsvennlig-samfunn/
http://www.indrefosen.kommune.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Fosen
https://no.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B8ndelag
https://no.wikipedia.org/wiki/Rissa
https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag
https://no.wikipedia.org/wiki/Leksvik
https://no.wikipedia.org/wiki/Nord-Tr%C3%B8ndelag
https://no.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B8ndelag
http://nyeorland.no/
http://www.fosenopp.no/forside
https://no.wikipedia.org/wiki/Millioner
https://no.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rn_Lyng
https://no.wikipedia.org/wiki/Andre_verdenskrig
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Oras_Armatur_AS&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/wiki/Elsafe_International_AS
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Fosen_Stein_AS&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Lycro_AS&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=CNC_Produkter_AS&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=PTM_Norway_AS&action=edit&redlink=1
https://no.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyng_Gruppen&action=edit&redlink=1


Studietur Fosen, bakgrunn

Om SuSu-programmet
SuSu-programmet: Sunndal-Surnadal – sammen for en døgnåpen region i vekst

SuSu-programmet er et samarbeid om næringsutvikling mellom Sunndal og Surnadal 
kommuner med mål om å øke folketall og antall arbeidsplasser og utvikle regionen som felles 
arbeids-, bo- og sørvisregion (ABS-region). 

Eiere av SuSu-programmet er Surnadal og Sunndal kommuner. En samarbeidsavtale og et 
overordnet plandokument vedtatt av kommunestyrene ligger til grunn for arbeidet. Gjennom 
konkrete tiltak er målet å gi Indre Nordmøre sterkere utviklingskraft og utvikle en mer 
attraktiv ABS-region. Finansieringen er et spleiselag mellom kommunene, fylkeskommunen og 
lokalt næringsliv

Det innledende arbeidet med startet i 2013. Første programperiode ble gjennomført i 
perioden 2014 - 17. SuSu-programmet er nå inne i sin andre 4-årsperiode, 2018-21.

Studieturen
Studieturen arrangeres i regi av SuSu-programmet – og med undertegnede som 
kontakpersoner.

Vi vil invitere representanter for næringsliv, politikk, næringsapparat og
våre to videregående skoler med på turen m.fl, inkl styremedlemmer i styret for SuSu-
programmet, styret i Sunndal Næringsselskap AS, formannskapa i de to kommunene.

Svært foreløpig anslag antall deltakere: 20 – 30 personer.

For SuSu-Programmet

Harald Bredesen Mette Sæter Ormset
Harald.bredesen@surnadal.kommune.no mette@suns.no
Mobil: 913 78 178 Mobil: 932 65 771

mailto:Harald.bredesen@surnadal.kommune.no
mailto:mette@suns.no
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