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1.1 Innleiing og bakgrunn for planen 

Bykle kommune trenger ein strategisk næringsplan og retningslinjer for bruk av næringsmidlar.  

Det er ingen gjeldande plan.  

Planen tar utgangspunkt i overordna kommunale og regionale planar. Dei viktigaste vil være:  

- Kommuneplan for Bykle  

- Regionalplan Agder 2030  

- Regionalplan for innovasjon og berekraftig verdiskaping Agder 2015-2030 

- Regional utviklingsplan for Setesdal 

Bykle kommune har fått Telemarksforsking til å utarbeide ein attraktivitetsanalyse for kommunen. 

Denne attraktivitetssanalysen vil danne bakteppet for planarbeidet.   

Det er også interessante data tilgjengeleg frå NHOs Kommune-NM for 2020.  

    

1.2 Formål  og målsetting med planen 

Formål og målsetting med planen er følgjande:  

Strategisk næringsplan skal bidra til økonomisk, miljømessig og sosial berekraftig næringsutvikling i 

tråd med måla i Kommuneplanen. Den skal også bidra til å gi Bykle kommune grunnlag for å få en 

føreseieleg næringspolitikk. Planen vil gje føringar for kva slags næringspolitikk som skal utførast og 

korleis vi skal prioritere pengebruken for å nå måla vi setter oss. Bykle kommune skal avklare kva 

slags tiltak kommunen  må gjennomføre i årane framover for å sikre sysselsetting, nyetablering og 

vekst. Bykle sitt næringsliv utviklast i hovudsak av verksemdene sjølv, mens kommunen skal 

stimulere og leggja til rette for næringsutvikling og vekst via politisk og administrativt arbeid.  

Tre dimensjonar vil bli tilrettelagt særleg fokus: 

- Næringsattraktivitet  

- Besøksattraktivitet 

- Boligattraktivitet 

Kritiske premissar for planarbeidet vil være:       

- Sikre betydeleg eigarskap frå næringslivet i kommunen, kommuneadministrasjonen og 

politikarane samt relevante aktørar som Agder Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Setesdal 

Regionråd.  

- Planen skal være kunnskapsbasert og være knytt opp mot attraktivitetsmåla vi ynskjer å arbeide 

for å betre.  

 

1.3 Struktur 

Planen delast i føljande to deler:  

- Strategidel (2021-2030): Denne delen sett overordna mål og strategiar for næringsarbeidet. 

Desse måla og strategiane vil i utgangspunktet gjelde for heile planperioden.  

- Tiltaksdel : Denne deler definerer konkrete tiltak og prosjekter som skal gjennomførast i to-års 

syklusar, og knytast mot Næringsfond og andre støtteordningar.  

 

Mål, strategiar, prioriteringar og tiltak knytast opp rundt attraktivitetsdimensjonane med berekraft 

som et overordna mål for dei tre dimensjonane:  

- Næringsattraktivitet  

- Besøksattraktivitet 

- Boligattraktivitet  

 

 

 

 

https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/
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For kvart av attraktivitetsdimensjonane vurderast føljande drivere  for næringsutvikling:  

- Infrastruktur og næringsareala 

- Balansert utvikling i heile kommunen 

- Kunnskap og kompetanse 

- Nyskaping og innovasjon  

- Grøn transformasjon  

- Digitalisering  

- Kommunens og regionalt verkemiddelapparats rolle  

 

Vi skal også utarbeide retningslinjer for bruk og tildeling av næringsfondsmidler med bakgrunn i måla 

vi setter oss.  

 

2. Gjennomføring av planen 

Planen gjennomførast som ein temaplan. 

 

2.1 Organisering 

Planen utarbeidast som ein temaplan der formannskapet er ansvarleg for gjennomføring av arbeidet. 

Prosjekteigar er formannskapet.  

Prosjektadministrator er Tor Arne Johnsen  

Prosjekteigar er næringsrådgjevar Trine Tharaldsen 

Agder Fylkeskommune, Innovasjon Norge og NHO er observatørar. 

 

Styringsgruppa: 

• Formannskapet: Jon Rolf Næss, Tone Lise Avdal og Kay Jeiskelid.  

• Reiseliv: Bjørn Erling Auestad og Ann Torill Briksdal 

• Næringsforeningar: Tor Hallvard Mosdøl og Peik Bachmann 

 

Arbeidsgruppane: 

• Næringsattraktivitet: Ole P. Bruun 

• Besøksattraktivitet: Ann Torill Briksdal 

• Boligattraktivitet: Camilla Nygård 

 

2.2. Budsjett 

Det er ikkje innhenta prisar på arbeidet.  

Kostnaden til planarbeidet dekkjast av næringsramma for 2021.  

Det forventast at ein del av arbeidet vil måtte utførast via Teams som følgje av pandemien.  

 

2.3 Planprosessen 

Planprosessen skal resultere i forslag til strategisk næringsplan og retningslinjer for bruk og tildeling 

av næringsfondsmidlar. Utarbeiding av planen vil være ein dynamisk prosess som involverer ein 

rekke partar.  

 

Vedtak av planprogram  

Innkomne merknadar blir gjennomgått før planprogrammet blir vedteke av Kommunestyret.  

 

Første utkast av planforslaget 

Første utkast blir lagt fram til drøfting med styringsgruppene før handsaming i formannskapet før 

planen sendast på høyring og offentleg ettersyn.  
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2.4 Organisering og medverknad 

Gjennom ein brei medverknadsprosess skal det informerast om arbeidet og innhentast innspel frå 

næringsdrivande og offentlege aktørar.  

Det vil bli heldt eit oppstartsmøte der næringsforeningar, næringsdrivande og offentlege aktørar vil 

være invitert.  
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Bykle kommune - strategisk næringsplan – prosess  
1. Ståstedsanalyse  

a. Målsetting: Analyse av hvor Bykle kommune står og få et felles ståsted for arbeidet 

b. Tilnærming: Attraktivitetsanalyse.  

c. Fra NHOs Kommune-NM 2020 kan vi også hente interessante data for status i 

kommunen. 

d. Quest-back frå næringslivet. 

  

2. Oppstartseminar:  

a. Målsetting 1: Presentere ståstedsanalyse og planprosess 

b. Målsetting 2: Mandat for arbeidsgruppene 

i. Bestemme seg for tema og målsetting for arbeidsgruppene 

ii. Hvem som skal ledere arbeidsgruppene 

iii. Tidsaspekt  

c. Motivere deltakere til å delta i arbeidet og bygge eierskap hos politikerne 

  

3. Midtveisseminar 

a. Målsetting: Presentere mål, strategier og foreløpige tiltak  

b. Tilnærming: Leder for arbeidsgruppene presenterer resultatene, og etter dette deles 

aktørene inn i arbeidsgrupper for å gi innspill til resultatene.  

 

4. Avslutningsseminar  

a. Målsetting: Presentere mål, strategier og tiltak  

b. Tilnærming: Leder for arbeidsgruppene presenterer resultatene, og etter dette deles 

aktørene inn i arbeidsgrupper for å gi innspill til resultatene 

 

5. Kommuneadministrasjonen utarbeider en plan med mål, strategier og tiltak son legges fram for 

politikerne. 

a. Målsetting: Planen sendes på høring.  

 

6. Endelig plan legges fram for Kommunestyret for endelig vedtak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/attraktivitetsbarometeret/1604/
https://www.nho.no/tema/offentlig-sektor-og-naeringslivet/kommune-nm/
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Framdriftsplan   

   

Kva Kven Når 

Vedtak om planoppstart og forslag til 
planprogram 

Formannskapet/kommunestyret 13.4./29.4. 

Quest-back   August 

Møte med styringsgruppa og administrativ 
arbeidsgruppe 

  17.jun 

Oppstartsmøte kor næringsdrivande, 
offentlige aktørar, politisk styre  mv 
inviterast. 

  02.sep 

Val av prosjektgruppar   02.sep 

Møte i prosjektgruppane   09.sep 

Møte i prosjektgruppane   30.sep 

Midtveis-seminar    18.okt 

Avslutningsseminar   18.nov 

Saksframlegg strategisk næringsplan. 
Planen leggjast fram og ut på høyring 

Formannskapet/kommunestyret januar 

Endelig vedtak av plan  Kommunestyret  Februar/mars 2022 
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Innhald i planarbeidet 
 
Innhald  
Disposisjon/oppbygnad av rapport:  
1. Innleiing  

1.1 Om næringsplanen  
1.2 Formål  
1.3 Ein strategisk plan 
1.4 Oppbygging 
1.5 Planprosess 

2. Bakgrunn  
2.1 Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 
2.1 Regionalplan Agder 2030 
2.3 Regionalplan for innovasjon og berekraftig verdiskapning Agder 2015-2030 
2.4 Regional utviklingsplan 2020  
2.5 NHO’s Kommune-NM for 2020 
2.5 Regional analyse av Bykle utført av Telemarksforskning 

3. Bykle kommune 
3.1 Status og utfordringar  
3.2 Trendar 
3.3 Næringsattraktivitet 
3.4 Besøksattraktivitet 
3.5 Boligattraktivitet 

5. Plan  
5.1 Strategidel 2021-2030 
5.2 Tiltaksdel 

6. Næringsfondet 
 6.1. Retningslinjar for bruk av næringsfond 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


