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STRATEGISK NÆRINGSPLAN  

 

 

Rådmannens innstilling: 

::: Sett inn innstillingen under denne linja � 

1. Kommunalsjef Kristian Eldnes gis rollen som prosjektleder for utvikling av strategisk 

næringsplan. 

2. Det skal velges 5 medlemmer til arbeidsgruppe fra administrasjonen. Rådmannen gis 

fullmakt til å utnevne disse, samt etablere sekretariatsfunksjon for prosjektleder. 

3. Det skal velges 5 medlemmer til referansegruppe innovasjon.  

4. Det skal velges 7 medlemmer til referansegruppe fra næringslivet. Det forutsettes en 

sammensetning som gir bred representasjon fra de ulike næringer i kommunen.  

5. Framdrift med prosjektet forutsettes gjennomført i samsvar med kommunestyrets 

vedtak. Høringsutkast til plan skal behandles av formannskapet som styringsgruppe i 

møte august 2017. 

 

::: Sett inn innstillingen over denne linja � 

 

... Sett inn saksutredningen under denne linja � 

Saksutredning: 

Arbeidet med strategisk næringsplan forventes å komme i gang i mars måned. 

Prosjektorganiseringen med oppnevning av medlemmer i arbeids og referansegrupper må 

derfor være klar til 1. mars. Prosjektorgansiering, mandat og ramme for framdrift er vedtatt 

av kommunestyret i møte 14.12.2016, jfr. vedlegg.  

Det er viktig at prosjektorganisasjonen sammensettes med bred kompetanse. Det vil si 

kompetanse fra de største næringer i kommunen. Ut fra mandatet er det også viktig med 

kompetanse i utvikling av nye næringer, samt utvikling og omstilling.   

 

Kommunestyret har forutsatt at målene som planen skal bidra til å oppnå framkommer av 

selve plandokumentet. Kommunen jobber i samme tidsrom med utvikling av 

kommuneplanens samfunnsdel. Mye av det grunnlaget som utarbeides med kommuneplanen 

vil også være grunnlaget i næringsplanen.  

 

Bakgrunnen som gir behov for å utvikle en strategisk næringsplan er et politisk uttrykt ønske 

om å satse på næringsutvikling og bolyst. Kommunen har hatt negativ utvikling med folketall 

og framskrivning av folketall viser en utilstrekkelig bærekraftsutvikling. Dette ved at antall i 

yrkesaktiv alder forventes redusert og antall innbyggere over 67 år forventes å øke vesentlig. 

Det er et mål at kommunen skal oppnå en gunstigere demografisk utvikling enn 

framskrivningen viser. Da må kommunen lykkes med næringsutvikling. Et viktig 

hjelpemiddel for å lykkes med næringsutvikling er å lage en strategisk næringsplan, som kan 



vise prioriteringer og retning for samordnet satsing i tiden framover.  Det er for tiden flere 

positive trekk ved at næringslivet foretar nyetableringer og utvidelser av nåværende 

virksomhet.  

 

Arbeidet med strategisk næringsplan må gjennomføres som et samarbeid mellom 

kommunen, næringslivet, utviklingslag, organisasjoner, regionale aktører og relevante 

kompetansemiljø. Prosessen med planarbeidet skal styrke kommunikasjonen mellom 

kommune og næringsliv, og også knytte ulike næringer nærmere sammen. I mange tilfeller 

vil utvikling av en næring gi bedre rammebetingelser for andre næringer. Planen vil bidra til 

å sikre helhetstenkning, samordnet planlegging, at flere aktører arbeider mot samme mål og 

at det dermed oppnås en gunstigere samfunnsutvikling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: 

1. Kommunestyrevedtak sak 118/16 om strategisk næringsplan. 

2. Saksframlegg til kommunestyret i sak 118/16. 

 

 

... Sett inn saksutredningen over denne linja � 

 

 

 

 

 


