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RÅDMANNENS INNSTILLING:
1. Handlingsplan for næringsutvikling godkjennes som et overordnet styringsverktøy for videre
næringsutvikling i Askøy kommune. Planen revideres hvert 4. år.
2. Kostnader i forbindelse med tiltak vurderes i forbindelse med budsjett/
økonomiplanarbeidet.

SAMMENDRAG
Formålet med handlingsplanen er å konkretisere kommunens næringspolitikk, slik den er
vedtatt i kommuneplanen.
Det har de senere år vært en positiv utvikling når det gjelder næringsetableringer og økning i
antall arbeidsplasser i kommunen. Samtidig er det registrert negative faktorer som kan bremse
utviklingen. Spesielt er det stor misfornøyd med service og kommunens samhandling med
næringslivet. Etter ønske fra næringslivet har derfor planen hovedfokus på samarbeidet mellom
kommunen og næringslivet.
Rådmannens vurdering er at det er et potensial for videre næringsutvikling på Askøy, men da
må kommunen og næringslivet samhandle på en bedre måte enn i dag.
Avgjøres av:
Kommunestyret

Behandles i følgende utvalg:
UOL, UTM (innstiller) og F

Videre saksgang:
Følges opp av rådmannen
Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Bakgrunn for arbeidet med handlingsplanen er kommunens ambisjon om næringsutvikling, slik
denne er presentert i gjeldende kommuneplan (2015 – 2030).
Formålet.
Formålet med handlingsplanen er å fastlegge og konkretisere kommunens næringspolitikk,
og beslutte hvilke virkemidler kommunen vil benytte seg av for å realisere denne.
Kommunens rolle i næringsutviklingsarbeidet.
Næringsarbeid er ikke en lovpålagt oppgave for en kommune. Kommunen kan derfor velge å ha
en passiv rolle, der en kun ser det som sin oppgave å tilrettelegge for næringsutvikling gjennom
sin arealplanlegging og senterutvikling.
Men kommunen kan også velge å ha en langt mer aktiv rolle i å stimulere til næringsvekst.
Kommunens oppgave blir da å stimulere til sterkere vekst i næringslivet med ulike aktive og
utadrettede tiltak. Eksempler på slike tiltak kan være å ta initiativ til etablereropplæring, hjelpe
gründere, gå inn på eiersiden i eiendomsutvikling eller ta initiativ til nettverk og samarbeid
mellom bedrifter i kommunen.
En velutviklet utviklingsrolle vil normalt kreve at det er god kommunikasjon og tillit mellom
kommune og næringsliv, slik at tiltakene virker mobiliserende. Det krever igjen at kommunen
er aktiv med å skape møteplasser og dialog.
Dagens situasjon for næringslivet på Askøy.
Askøy har den siste tiden hatt en positiv utvikling når det gjelder næringsetableringer og økning
i antall arbeidsplasser (ligger på topp i fylket med en økning på 10 % siste 4 år).
Samtidig er det registrert negative faktorer som kan bremse utviklingen. Dette dreier seg i
hovedsak om manglende tillit og dialog mellom kommunen og næringslivet.
Også på noen andre områder sliter det lokale næringslivet. Det gjelder spesielt innen handel,
men også i forhold til mangelen på lokal gründersatsning, mangelen på kunnskapsflyt mellom
bedrifter og mangelen på kobling mot kunnskapsorganisasjoner.
Dårlig kollektivtilbud i næringsområdene og begrenset med industritomter på søre Askøy
oppleves også som negativt.
Prioriterte tiltak.

Det er et sterkt ønske fra næringslivet om at planen skal ha hovedfokus på samarbeidet mellom
kommunen og næringslivet. Tiltak i denne forbindelse er derfor prioritert.
Ønsket fra næringslivet om å få reetablert næringssjefstillingen, har rådmannen ikke kunne
prioritere på grunn av kommunens økonomiske situasjon. I stedet er det foreslått å opprette en
egen koordinator for næringslivssaker i eksisterende organisasjon. Koordinatoren skal ha
ansvar for dialogen med næringslivet, koordinere saker internt og gi raske og konstruktive
tilbakemeldinger til næringslivsaktørene.
Vurdering:
Et næringsliv som blomstrer er viktig for en kommune som ønsker å utvikle seg og vokse.
Og utvikling og innovasjon dreier seg som oftest om samarbeid mellom ulike aktører.
For å få det til, kreves en politikk som får lagspillet til å fungere best mulig. Næringspolitikken
må derfor være godt forankret både administrativt og politisk.
Selv om samarbeidet mellom kommunen og næringslivet ikke fungerer optimalt,
har Askøy hatt en positiv utvikling når det gjelder næringsetableringer. Det betyr at her er et
potensial for videre næringsutvikling, hvis kommunen og næringslivet kan samarbeide på en
bedre måte.
Folkehelseperspektiv:
Bedrifter skaper arbeidsplasser, og en trygg og god jobb gjør at innbyggerne trives og får
mulighet til å sikre sin egen og familiens framtid. Når arbeidsplasser skapes på Askøy vil flere
kunne bo og arbeide i egen kommune. Det betyr at en kan bruke mindre tid på arbeidsreiser og
mer tid sammen med familien. Det vil ha en positiv effekt i forhold til folkehelse.
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Vedlegg: 1. Handlingsplan for næringsutvikling 2020 – 2023
2. Innspill til næringsplan – Dialogmøte med Askøy Næringslivsforening
3. Innspill til næringsplan – Samfunnsøkonomisk analyse og suksessfaktorer for
Storebotn næringspark

