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1. Inspirasjonsforedrag 1: Mur i Sør  

Hovedpoeng:  

- Etter oppstart i 2001 har virksomheten hatt en betydelig vekst, og har i dag flere bein å stå 

på. Virksomheten har også et sterkt fokus på bærekraft.  

- Konsernet består nå av 32 konsernselskap og 15 tilknyttede selskap.  

- Aktiviteten er bygd opp rundt anleggsvirksomhet, nybygg, totalprosjekter og service mot 

byggebransjen. I Søgne er det opprettet en fabrikk som driver med elementproduksjon. 

Konsernet har også eierandeler innen fiskerinæring.   

- Virksomhetens sentrale strategi for vekst er å bygge et sterkt og inkluderende team. Tillit og 

synergier (ulike deg selv) er viktige verdier for virksomheten.  

- Inkludering av mennesker som er innvandrere, «drop outs» og eldre arbeidstakere står 

sentralt.  

- Det satses også sterkt på lærlinger.  

- De bygger strategiske allianser med større virksomheten som TT- Anlegg og Hæhre, for å 

kunne ta en sterk posisjon i markedet og ta på seg større jobber.   

Lærdom for Strategisk Næringsplan  

- Fokus på samarbeid mellom kommune og næringsliv  

- Mur i Sør fremhevet det er mange ganger en fordel å være liten kommune – ting går raskere 

- Tillit og synergier vil også stå sentralt i arbeidet med Næringsplanen – avgjørende for 

kommunen skal få en god plan og aktørene får eierskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2. Presentasjon Arbeidsgruppe Næringsattraktivitet 

Hovedpoeng: Gruppen har gjennomført en grundig SWOT analyse av næringsattraktivitet i 

kommunen, se vedlagte presentasjon. Det er videre viktig å bygge opp rundt de styrkene og 

mulighetene kommunen står overfor.  

Styrker  Svakheter  

• Kommunen er lokomotivet i Setesdal, vi 
har fått til mye og har mange 
muligheter framover. 

•  Hovden er veldig konsentrert og det 
oppfattes som positivt og det ligger 
godt til rette for videre utvikling av 
sentrum. 

• Kommunen har god tilgang til 
regulerbare arealer, og god 
infrastruktur herunder digital 
infrastruktur som bredbånd.  

• Kommunen har en sterk merkevare 
som vintersportssted, og kan i 
framtiden «garantere» snø. Videre har 
en mye naturarealer.  

• Kommunen har også god tilgang på 
barnehageplasser, gode skoler og 
kulturtilbud  

• Kommunen er for liten og har for få 
innbyggere  

• Kommunens gjennomføringskapasitet 
kunne vært bedre – det er blitt 
utarbeidet mange planer, men lite 
fokus på gjennomføring og å være tro 
mot planene 

• Lite regulært arealer – tilgjengelige for 
bygging 

•  
• Politikere kan være redde for å ta 

upopulære avgjørelser, spesielt nærme 
et valg. Noen ganger blir avgjørelser 
også utsatt unødig lenge, noe som kan 
stoppe utvikling 

• Litt for mye fokus på Hovden/Bykle 
oppleves som negativt og hemmende. 
Vi har to bygder med ulike kvaliteter 
som vi bør spille på.  

 

Muligheter  Trusler  

• Forbedring av vegnettet innad i 
kommunen og ut til andre regioner 

• Mange ønsker å etablere seg i 
kommunen 

• Næringslivet og kommunen arbeider 
godt sammen  

• Utvikling av ny infrastruktur for 
næringsutvikling som sykkelstier og 
Sherpastier  

• Kritisk for utvikling er tilgang på arealer 
både til næringsvirksomhet og utvikling 
av skiløyper  

• Tilgang til boliger for mennesker som 
ønsker å flytte til kommunen 

• Tilgang på kritisk personale for 
næringslivet og i 
kommuneadministrasjonen 

• Klima kan være en utfordring for 
merkevaren Hovden   

 
 

Konklusjon: SWOT’en vil være utgangspunkt for målsettinger, strategier og forslag til tiltak. Flere 

tiltak ble luftet, som å etablere et kompetansesenter i kommunen, utvikle merkevaren «Fjellbygden» 

som et godt sted å bo. En sentral utfordring er boliger. 

 

 

 

 

 



3. Presentasjon arbeidsgruppe 3 - bostedsattraktivitet 

Hovedpoeng: Gruppen har gjennomført en grundig SWOT analyse av bostedsattraktivitet i 

kommunen, se vedlagte presentasjon 

Styrker  Svakheter  

 God skole og unik barnehage 

 Godt kulturtilbud, natur, infrastruktur 

 Meget godt utbygget internett 
(landsledende i sluttbrukeraksess) 

 Hovden sentrum er veldig urbant og 
kompakt man kan gå til alt 

 God kommuneøkonomi 

 Lett og komme i kontakt med ledelsen i 
kommunen 

 Gratis/rimelige ski og badeland kort for 
barn 

 Små forhold hvor de fleste kjenner 
hverandre -  trygt for barn 

 Bygdedyret / ukultur 

 Vanskelig leiemarked 

 Lite variasjon på arbeidsmarkedet 

 Sterke sosiale nettverk både privat og i 
næring 

 Lite aktivitetet for ungdom utenom 
sport 

 Dårlig informasjon om tilbud til 
innflyttere 

 Få lokale på VGS 

 Kollektivtransport oppleves som dårlig 
 

Muligheter  Trusler  

• Remote arbeid 
• God infrastruktur på bredbånd 
• Ressursterke hyttebyklare 
• Samkjøring - app 
• Samhold mellom bygder og elver- 5-7 klasse 

samenslåing?  
• Ungdomsboliger 
• Øke tilskudd for boliger 
• Stimulere næringsliv til å bygge mer for 

utleie 
• Tomteområder ferdig planert?  
• Bredre dialog mellom innbyggere, Prat TIL 

og ikke OM. Bedre framsnakkingskultur 
• Vi voksne må begynne med oss selv 
 

• Politiske klima oppleves som hardere de 
siste årene 

• Kommunal økonomi forventes å bli 
dårligere 

• Helårsarbeidsplasser er vanskelig. 
• Fritidstilbud for voksne kan oppleves 

som dårlig utenom sesong. 
• Sterke sosiale grupperinger sosialt og 

innenfr næringsliv. 
• Negativ presse på endel saker i 

kommunen 
• Ubalanse i lokalsamfunn 

 

  

Konklusjon: SWOTen vil være utgangspunkt for målsettinger, strategier og forslag til tiltak. Flere tiltak 

ble luftet, blant annet knyttet til Åpne nettverkene for innflyttere og nye kollektivløsninger tilpasset 

kommunen behov.  Et konkret tiltak er at Hovden skisenter arbeider med 24 nye boliger – klar uke 7, 

2022. 

Samarbeid med UiA ble også diskutert: Flere områder ble trukket fram som: 

- Lørdagsuniversitet  

- Studentkort – restplass i midtuke kan det utnyttes? 

- Satellitt campus 

Konklusjon: Samarbeid med UiA må tas inn i arbeidet.  

 

 



4. Presentasjon av konsernet Bykle og Hovden Vekst AS. Strategi, prosjekter og status 

Virksomheten arbeider nå med ny strategi for perioden 2021-2026, se vedlagte presentasjon.  

Viktige verdier og strategier for virksomheten er:  

- Rekreasjonsdestinasjon – samlende pådriver  

-  Næringsutvikling og destinasjonsutvikling – kommuneplan og strategisk næringsplan 

- Egenfinansiert  

- Partnerskap – skal prioriteres  

Virksomheten (BH er morselskap på følgende virksomheter):  

- BNU – eiendomsutvikling  

- Destinasjon Hovden – destinasjonsutvikling  

- Hovden Badeland  

- Hovden prosjektutvikling – vannbåren varme til Badeland, skole og barnehage  

- Hovden Løypekjøring – løypekjøring   

- Bykle Breiband  

 

Konklusjon: BHV skaper en infrastruktur for kommunens samarbeid med andre aktører både i 

kommunen og mot eksterne aktører. BHV kan bli et viktig virkemiddel på gjennomføringen av 

tiltakene i næringsplanen. Et mulig tiltak er en felles satsning rundt samarbeid med utviklere om nye 

boliger. En må vurdere samarbeidsmodell.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Presentasjon Arbeidsgruppe: Besøksattraktivitet 

Hovedpoeng: Gruppen har gjennomført en grundig SWOT analyse av besøksattraktivitet i 

kommunen, se vedlagte presentasjon. Når det gjelder styrker og muligheter har kommunen sterke 

fortrinn, men interne svakheter og trusler, som kan faktisk kan løses, må gjøres noe med.  

Styrker  Svakheter  

• Flott natur 
• Snøsikkert 
• Godt langrenns tilbud, gode 

lysløyper og alpinbakke 
• Kompakt sentrum/gangavstand 

(Hovden) 
• God veiforbindelse til og fra i alle 

himmelretninger 
• Sterk kulturarv i Bykle og på 

Hovden 
• Shopping og det at vi har et 

vinmonopol er en styrke 
• Hovden Badeland og muligheter vi 

har rundt anlegget 
• Bra infrastruktur på bredbånd, vei, 

vann, avløp og kloakk 
• Oversiktlig samfunn, enkelt å 

kommunisere og korte linjer 
• Vi ligger plassert oppe på fjellet ikke 

i bunnen av en dal 
• Positiv utvikling i Bykle Næringslag 

og et godt prosjekt som er satt i 
gang 

• Høy gjennomgående kvalitet på 
matservering og variert tilbud 

• Kunnskap hos oss lokale om 
området er en svakhet. 

• Dårlig samarbeid mellom Bykle 
kommune og grunneiere, utfordring 
med tilgang på løyper. Utfordring 
med fiske, utbygging, jakt og 
utvikling. 

• Ikke overordnet reguleringsplan. 
Reguleringsplanene kan oppfattes 
som utbyggerstyrt. 

• Manglende campingplass. 
• Kommunen bruker ikke 

næringslivet i planarbeid. Det 
mangler næringsutvalg og 
reiselivsutvalg. 

• Vi er få og sårbare, kan medføre 
stor slitasje og belastning på 
enkeltpersoner. Problematisk med 
tanke på dugnadsaktiviteter.  

• Dårlig kollektivtilbud. 
• Mangler medisinutsalg.  
• Støy i kommunens administrasjon 

har mange negative konsekvenser 
• Manglende bredde på 

næringsdrivende representert i 
kommunestyret.  

• Tungtrafikk gjennom 
sentrum/Breivevegen som 
medfører mye støy 

• Udefinert sentrum i Bykle og det 
mangler sosiale møteplasser.  

• Får få innendørs aktiviteter 
• Mangler samlingssted for unge 

voksne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muligheter  Trusler  

• Gjøre kulturarven mer kjent 
• Utvikle samarbeidsmodell mellom Bykle 

kommune/reiseliv/grunneiere også andre 
kommuner i Setesdal 

• Vi kan utvikle gangbroer for å knytte 
områdene på Hovden tettere sammen 

• Lage referanseområde på kullgruver, slik at 
flere kullgroper/jernvinnegroper kan frigis  

• Badeland har mange muligheter, skatepark, 
klatrepark, skøytebane osv. kan utvikles.  

• Tettere samarbeid mellom kommunal 
kulturavdeling og næringsliv.  

• Forbedring av noen løyper for lettere 
tilgang med sykkel og rullestol. Dette kan i 
fremtiden knyttes til andre tilbud innenfor 
"helseturisme".  

• Generell utvikling av løyper sommer og 
vinter 

• Satse på å bli et regionalt knutepunkt 
innenfor handel.  

• Starte arbeidet for et fyrtårnprosjekt for 
Setesdal  

• Satsing på kobling av landbruk, beitebruk 
mot reiseliv- og restaurantbransje 

• Lage informasjonsopplegg som gjør at 
eksisterende/nye innbyggere og tilreisende 
får mer kunnskap om de to bygdene  

• Sykkelveg fra Hovden til Bykle og koble på 
nasjonal sykkelvei.  

• Satse på god informasjon (skilting og 
digitale informasjonsopplegg) 

• Starte et prosjekt for tamreindrift.  
• Vi er omgitt av store verneområder. Det 

gjør at vi må ta hensyn, men gir tilgang til 
mye natur og også mange muligheter 

• Involvere hyttefolk mer i arrangementer og 
bli mer kjent med hyttefolket kan gi oss 
tilgang på ressurser og det kan også gi oss 
flere å spille på.  

• Jakt og jaktturisme er en stor mulighet. I 
dette markedet er det store penger.  

• Sørge for mer bærekraftige arrangementer 
uten mye dugnad 

 Bosituasjonen er en trussel for å 
kunne drive eksisterende tilbud 

 Vi er for trege med utviklingen 

 Prisnivå på alpinsenteret kan 
oppfattes som høyt, men det er 
samtidig viktig at våre bedrifter 
driver bærekraftig.  

 Generelt sett er reiselivsbransjen 
lavstatus- og lavtlønnyrker. 

 Kan bli utfordrende å bygge ut så 
mange hytter på lengre sikt. Kan 
være både positivt og negativt. Det 
er mer fokus på de miljømessige 
sidene ved hytteutbygginger. 

 For få varme senger og riktige 
varme senger. Tilrettelegging for 
delingsøkonomi kan være en riktig 
nøkkel.  

 Global oppvarming kan medføre 
mindre snø framover 

 

SWOT’en vil være utgangspunkt for målsettinger, strategier og forslag til tiltak. Flere tiltak ble luftet.  

• Hvilken posisjon skal vi ta i det grønne skiftet? Vi er veldig enige i at vi må ta en posisjon 
o En kraftkommune bør fokusere på flere elektriske kjøretøyer, løypemaskiner   og 

bygdebusser. Her bør vi kommunisere Bykle sin enorme posisjon innen vannkraft. 
o Kan vi bygge hytter mer bærekraftig? Massivtre-bygging er en mulighet.  

Videre ble det å styrke merkevaren og bygge opp rundt de fortrinnene kommunen har trukket fram.  


