
Referat fellesdel 
 

1. Innledning: Ordfører Jon Rolf:  

Hovedbudskap: Planen må bli en god prosess og en må få en retning på næringsarbeidet.  

Status Bykle  

- Positivt trykk, men store endringer i næringsstrukturen  

- Lavt folketall, men i høysesongen er det over 20 000 mennesker som bor i kommune  

- Bykle er en kraftkommune med sterk økonomi, men store investering har ført til mindre 

handlingsrom for kommunen  

- Kommunen har en sterk sektor reiseliv, men har også et mangfold av bedrifter 

- Sterk entreprenørbransje 

 

2. Agders Næringsstrategi: Agder Fylkeskommune: Wenche Fresvik 

Hovedbudskap: Kommunen skiller seg ut fra andre distriktskommuner, og har muligheter til å ta en 

posisjon og utnytte sine komparative fortrinn 

Innspill til planarbeidet, se ellers vedlagte presentasjon 

- Flere rapporter herunder «Det handler om Norge» og «Næringslivets betydning for levende og 

bærekraftige lokalsamfunn»  

- Gjennomgang av virkemiddelapparatet, der flere ordninger av betydning for Bykle 

 

3. Planprosess: Bykle kommune: Tor Arne Johnsen 

Hovedbudskap: Kommunen ønsker et nært og godt samarbeid med næringslivet i utviklingen av 

planen. Næringslivet få mulighet til å definere planens mål, strategier og tiltak 

Planprosess, se vedlagte presentasjon.  

4. Kunnskapsgrunnlaget for planen: Bykle kommune: Trine Tharaldsen 

Hovedbudskap: planarbeidet baseres på ulike rapporter for å gi alle som deltar et mest mulig like 

utgangspunkt.  

Hovedkonklusjonene i rapportene, se ellers vedlagte presentasjon   

- Høy sysselsetting 

- Arbeidsplassveksten varierer, men er bra  

- Høy verdiskaping per tilsatt  

- Befolkningen er yngre enn sammenlignbare kommune 

- Befolkningen er fornøyd med de fleste tjenester kommunen tilbyr Andre tjenester fornøyde 

- Frie midler til satsning på næring er ca. 5 millioner per år  

- I tillegg kommer midler fra Næringsfondet og andre ordninger mv 

 

5. Stor industribedrift: Bykle vindu 

Hovedbudskap: Bedrift som god vekst og er en rendyrket nisjeprodusent. Opplever utfordringer som 

må løses.    



Følgende innspill til kommunen, se for øvrig vedlagte presentasjon.  

- Trenger økt bygningsmasse grunnet kapasitetsutfordringer for å øke kapasitet 

- Behov for bustad for tilsette nær fabrikken  

- Behov for å digitalisere produksjonen 

- Behov for starte produksjonslinje på glass   

- Behov for kapasitet og kompetanse på søknadsprosesser 

   

6. Grunder: Reidar Jortveit  

Hovedbudskap: samfunnet utvikler seg i en retning som gir store muligheter for Bykle kommune.  

Innspill til planen, se ellers vedlagte presentasjon 

- Staten har pålagt statlige virksomheter om å legge til rette for fjernarbeid for sine ansatte 

- Samfunnet går fra fokus på sentralisering til desentralisering 

- Samfunnet går fra å eie til å leie  

- Konsumentene vrir in etterspørsel fra samlebånd til håndverk og det unike  

 

7. Stor entreprenør: Hovden Hytteservice: Jo Breivegen 

Hovedbudskap: Bedriften har de siste 20 årene endret fokus og hatt en svært høy vekst, men trenger 

bistand fra kommunen på flere områder  

Områder en trenger bistand på, se ellers vedlagte presentasjon: 

- Det grønne skiftet medfører at virksomheten må omstille 

- Bistand på å finne og søknader mot ulike støtteordninger 

Har behov for å etablere et fagmiljø i kommunen som Sweco til å ta støttefunksjoner 

(Totalentrepriser) 

8. Reiselivsaktør: Hovden Alpin Resort 

Hovedbudskap: Har store ambisjoner om å sette Hovden på reiselivskartet og utvikle opplevelser. 

Møtet imidlertid noen utfordringer som må løses.  

Sentrale innspill, se for øvrig vedlagte presentasjon: 

- Helårsdrift og helårsansatte: Hvordan kan fylle skulder sesongene – utvikle nye produkter og 

opplevelser 

- Legge til rette for flere boliger – må løses raskt 

Konkrete innspill 

- Bidra med markedsføringskampanjer  

- Styrke næringsapparatet – ut å besøke bedriftene  

- Bidra med bosettingskampanjer  

- Bidra til en Kompetansehub  

 

9. Landbruk: Kultran Gård 

Hovedbudskap: vanskelig med helårsdrift for bønder. Kun 11 gårdsbruk igjen. Man trenger flere bein 

å stå på. Utvikler reiseliv som nytt satsningsområde.  



Innspill til planarbeidet, se vedlagte presentasjon 

- Ta vare på gardsbruk som allerede er i drift – konsesjonslovgining 

- Fortsette med tilskudd – gå gjennom støtteordningene for å gjøre dem mer treffsikre  

- Satse på lokale råvarer – mat kultur og 

- Etablere et landbruksutvalg 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat Næringsattraktivitet 
Leder: Ole Bruun 

Sekretær: Tor Arne Johnsen,  

 

Hvilke utfordringer står kommunen og bedriftene overfor? 

• Aktørene var enige om at det var stort behov for tilrettelegging av næringsarealer i kommunen.  

• Flere argumenterte for to ulike strategier for norddelen (reiseliv og boliger) og sørdelen av 

kommunen (Industri). Bør en utvikle en industripark? 

• Gruppen så det også som en utfordring at så få fra sørdelen av kommunen deltok i arbeidet 

• Maskinentreprenørene står overfor et grønt skifte på sin maskinpark.  

• Videreutvikling av reiselivet mot mest mulig helårsdrift  

• Digitalisering av alle bransjer 

Hvilke muligheter har kommunen og bedriftene?  

• Kommunen har en rekke fortrinn som kan bidra til at kommunen kan bli mer attraktivt for både 

næringsetableringer og flere bosettinger 

• Viktig at eksisterende næringsdrivende i kommunen får dekket sine behov. 

Hvilke forventinger har næringslivet til kommunen innen næringsutvikling? 

• Sette langsiktige mål og planer for næringsarealer som kommunen holder seg til 

• Sikre at arealer er tilrettelagt når virksomheter har behov. Ting tar ofte tid.  

• Kommunen må være med proaktive, særlig på nye næringer der kommunen har fortrinn som 

hydrogenproduksjon, grønne datasenter, oppdrett på land og annen kraftintensiv industri   

• Kommunen er for liten til at markedet kan løse alle aspekter rundt tilrettelegging av 

næringsarealer. Kommune må også spille en tilretteleggerrolle 

• Anleggsbidrag og annen viktig infrastruktur er avgjørende for næringsdrivende, og bør tas tak i 

Hvilke forventinger har kommunen til næringslivet? 

• Næringslivet må spille på lag med kommunen. Det forventes større bidrag fra næringslivet.  

Hvilke forslag har en til forbedringer på mandat for arbeidsgruppen  

• Mandatet er bra.  

Hva bør målsettingen for arbeidsgruppen være? 

• Legge til rette for tilstrekkelige næringsarealer til eksisterende aktører i kommunen 

• Sikre kapasitet og fortgang på tilrettelegging av arealer for ny kraftintensiv industri   

Hvilke hindringer/flaskehalser står Bykle overfor for å nå målsettingen?  

• Kommunen vingler og må være proaktive og følge opp  

• Etablere tillit og bedre samarbeid mellom næringslivet og kommuneadministrasjonen 

Hvilke strategier er viktige for å nå målsettingen? 

• Etablere møteplasser der næringslivet og kommunen møtes og diskuterer utfordringer og 

muligheter 



• Utvikle en bedre samarbeidskultur i kommunen 

Hvilke tiltak er viktige for å nå målsettingen? 

• Legge fram en ønskeliste med potensielle næringsarealer – gjerne som en kartløsning 

• Etablere innsatsgrupper mellom kommunen og næringslivet for å løse utfordringer 

• Kan en etablere kommunen som en pilotkommune – testsenter for nye løsninger  

• Flere møteplasser der en diskuterer utfordringer og muligheter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referat boligattraktivitet 
Leder: Camilla Nygård 

Sekretær: Trine Tharaldsen 

Vi var ikke innom alle spørsmål, men pratet mye rundt utfordringer i første samtale. 

Hvilke utfordringer står kommunen og bedriftene overfor? 

• Det er et utfordrende område som er tatt opp av mange i dag. Det er lite brukte boliger, lite 
nybygging og knapt med boliger for utleie.  

• Det er lave priser på private boliger. Prisene er for lave til at det lønner seg å bygge. 

• Boplikten bør diskuteres i Bykle. På Hovden er det nok nødvendig å beholde boplikten ellers 
sponser vi billige hytter. I Bykle vil du tape halvparten om du bygger et hus og vil/må flytte. 
Det er en risiko banken ikke vil ta, heller ikke boligbyggere.  

• Et gårdsbruk i Bykle blir nevnt som mer attraktivt enn et bolighus. 

• Det er forskjellige utfordringer i de to bygdene. Det er mer fokus på bærekraft og mindre 
fotavtrykk. Kan man regulere bolig i Stavenes med mindre krav til standard, gjerne med en 
større tomt rundt? Det kan tiltrekke seg familier som ønsker et enklere liv. 

• Trengs det leiligheter for fastboende? Ikke kjent i Bykle. De som er bygd i Stussli var vanskelig 
å selge. Flere tror det vil være mer marked for leiligheter framover. Det blir nå bygd flere 
leiligheter i fritidsmarkedet og dette er attraktivt.  

• Mange som kommer opp leier først og etablerer seg med egen bolig når de har etablert 
familie. De som flytter opp med familie har behov for enheter med minst tre soverom i grei 
stand. Det er ulike behov som må dekkes.   

• Målsettingen er å få flere faste innbyggere. Det at innbyggertallet øker har bare positive 
ringvirkninger. Den store blokkeringen er hvor folk skal bo.  
 
 

Hvilke muligheter har kommunen og bedriftene?  

• Vi har i utgangspunktet arealer og penger. Men skal kommunen bygge opp dette?  
Det er ikke normalt at en kommune stiller med dette, men de bør tilrettelegge. Vi må gå ut 
av boksen og finne de gode løsningene.  

• Skal kommunen gå inn i markedet for utleie via BHV? I tilfelle må boligene leies ut til 
markedspris og det må gå i balanse. Kommunen/kommunale selskap kan ikke gå i 
konkurranse med private.  

• Det finnes ordninger som gjør at du kan bygge i andelslag. Det kan være noe for BHV.  

• Kan det være mulig med boliger som man kan leie i tre år for eksempel, en leie for kjøp-
ordning?  

• Kan vi ha byggekonkurranser?   
• Kan vi bygge grønne pluss boliger på budsjett?  
• Kan det være mulig å bygge mikro-hus?  
• Det har stoppet opp med privat boligutbygging. Investeringsviljen er ikke til stede. Finnes det 

bedre ordninger via Husbanken som vi kan benytte av oss i samme grad? Kan det innføres 
andre incentiver for å få private til å bygge bolig? 

• Gratis tomter er veldig attraktivt. Men kan også være en hemsko. Prisene stiger nå mer på 
hytter enn boliger.  

• Borettslag har i utgangspunktet ikke mulighet for å leie ut.  
• Om det bygges flere eldreboliger kan det bli bedre kapasitet i markedet ved at flere eldre 

selger husene sine. 
 



Hvilke forventinger har næringslivet til kommunen innen boligattraktivitet?  

• Dersom flere private skal bygge boliger for utleie må det gjøres noe med de kommunale 
avgiftene på næringsutleie. Kostnadene på dette er uforholdsmessig stor.  

• Skal private aktører eller kommunen gå inn for å utvikle dette? En mulighet kan være 
kommunale initiativ på å bygge for utleiere.  

• Hvordan løser man utleieplikten hvis du får tomme boliger for å oppfylle boplikten? Kan vi se 
på konsesjonsløsningen for å gjøre det enklere for flere å eie utleieboliger? 
 
 

Arbeid med å holde på tilflyttere 

Det å bo et sted handler om mye, vi diskuterte litt hvordan vi kan bli enda flinkere til å få folk til å 

fortsette å bo her.  

• Det er ekstremt vanskelig å få lærlinger opp her. Er det mye nok sosialt her for 
lærlinger?  

• I fjor hadde Bykle kommune ute 36 stillinger. 7-9 stillinger måtte lyses ut to ganger. Det er 
relativt attraktivt å søke jobb i Bykle kommune. De fleste vil bo på Hovden.  

• Det å få folk hit og få folk til å bo her er en ting, men hva med resten av livet her oppe? Hva 
om du kommer opp alene? Hvordan får vi de engasjert, kontakter vi de? De må skape seg ett 
nettverk.  

• Det er viktig med arenaer hvor tilflyttere kan bli kjent med lokale på flere måter. Vi har 
idrettshall, men mangler parkanlegg hvor vi kan treffes.  

• Vi har et prosjekt i kommunen som skal arbeide for å ta imot nye innbyggere. Driver du med 
fotball for eksempel, kan du skaffe kontakter der. Nyinnflyttede må være aktive, men vi kan 
gjøre det enklere for dem. Fire samlinger årlig for nyinnflyttede er nevnt som vellykket i 
Kristiansand.  

• Det kan være enklere å tiltrekke seg nye innbyggere hvis vi har en pakke til dem og sørger for 
at de føler seg velkomne.  

• Det er fine kontraster i kommunen vår. Vi har naturen, gode spisesteder og klesbutikker. Vi 
er urbane, selv om vi bor på et lite sted og dette er sosialt. Dette er muligens litt 
underkommunisert og bør markedsføres. 

• Fjellbyen Hovden blir oppfattet som et godt navn. De som er kritisk, er kanskje de som har 
vært her lenge.  

• Dersom vi får et «Fjellverksted» (et initiativ for å kunne produsere mer lokale produkter) for 
eksempel, kan det være mulig å finne en større balanse mellom jobb og fritid og mulig å leve 
livet annerledes.  

• Vi diskuterte Remote-profilering. Det er et firma i Mandal som kan lage en «reklamefilm» og 
profilere det gode livet i Bykle og mulighetene vi har her.  Men vi må ha boliger på plass eller 
på gang for å få flere til å flytte hit. I forhold til markedsføring må vi profilere de ulike 
bygdene. Det er stor forskjell på å bo på Hovden og i Bykle. Hovden er mer gjennomtrekk, 
Bykle er mer stabile ansatte. Bykle har sine kvaliteter og Hovden har andre kvaliteter 

 

 

 

 

 



Referat besøksattraktivitet  
Leder: Ann Torill Briksdal 

Referent: Liv Hilde Holm 

Utfordringer: 

• Sted å bo 

• Boligkvalitet 

• Inkludering i miljø/aktiviteter 

• Døde perioder 

 

Tiltak: 

• Rekrutteringskampanje med fokus på trivsel med å bo på fjellet 

• Må få folk til å være fra et til to døgn, øke gjennomsnittsoppholdet 

• Fyrtårn som gjør Bykle/Hovden kjent. Få det etablerte, opp å stå og fram i lyset 

• Helseturisme 

• Markedsmiksen 

• Aktiviteter som ikke er væravhengig 

Forventinger til kommunen: 

• Stille større krav til grunneiere, må ha tilbud til de som skal kjøpe hytter 

• Mer på ballen når det gjelder å bygge ut infrastrukturen, sykling, sti og turgåing, benker 

• Samarbeid hele dalen 

• Anbud, sette krav til lokal involvering/varer 

• Hjelp til søknader 

Hva kan kommunen kreve?: 

• Spleiselag 

• Utvikling bør ikke bare komme den enkelte til gode  

• Egeninnsats-/kapital 

• Grønn utvikling 

Målsetting 

• Jobbe raskt og effektivt for å ha et godt grunnlag å presentere 14. oktober. 

Hindringer 

• Folk sitter på hver sin tue 

• Gnisninger/støy mellom politikere og administrasjonen 

• Bedre samarbeid mellom næringslivet og det offentlige 

• Forskjellen mellom de som arbeider i det offentlige og de som arbeider i det private 

• Fordeling av midler der de trengs, ikke 50/50 

• Bedre forståelse for kvalitetene i de to bygdene 

• Hva et attraktivt for de som bor her fast og de som kommer på besøk? 

 


