Strategisk Nœringsplan
2020-2023

Om dokumentet
Dette dokumentet er Nesodden kommunes
strategiske næringsplan. Planen skal styrke
kommunens mulighet til å føre en strategisk
og langsiktig tilrettelegging for næringslivet.
Strategisk næringsplan skal være et arbeidsredskap for politikere og kommuneadministrasjon til bruk i beslutningsprosesser rundt
næringsspørsmål. Strategisk næringsplan for
Nesodden kommune 2020 – 2023 skal være
styrende for forvaltningens saksbehandling
av næringsspørsmål på ulike nivå og hvilke
tjenester som bør prioriteres.
Strategisk næringsplan er en temaplan. Den
strekker seg over tre kommuneplanperioder,
og rulleres hvert fjerde år. Planen beskriver
Nesodden kommunes visjon for næringsutvikling, og bygger videre på kommuneplanens
samfunnsdel. Den strategiske næringsplanen
konkretiserer mål og innsatsområder. Den sier
noe om hva og hvor man vil, men går ikke i detaljene på hvordan man skal komme dit.
Konkrete tiltak skisseres i stedet i et separat
dokument – en handlingsplan for næringsutvikling. Handlingsplan skal utformes årlig.

Hvor ambisiøs kommunen skal være på
dette politikkområdet avhenger av hvor
tydelige prioriteringer som gjøres i næringsplanen, og omfanget av næringsrettede tiltak i
handlingsplanen.
Nye og flere ferdig regulerte arealer til næringsformål er viktig for næringsutvikling, men denne planen er ikke en arealplan. Eventuelle nye
næringsarealer må spilles inn i forbindelse med
rulleringen av kommuneplanens arealdel.
Det er også viktig å påpeke at kommunen og
næringslivet har ulike roller. Det er næringslivet
som skal drive næringsvirksomhet, ikke kommunen. Kommunen sitt handlingsrom ligger i
rollen som samfunnsutvikler. Gjennom tilrettelegging ved offentlig virkemiddelbruk og veiledning – ut over det som er lovpålagte oppgaver,
skal kommunen bidra til bedriftsetableringer og
utvikling av eksisterende næringsliv.
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1. Innledning
Strategisk næringsplan skal gi en retning på
ønsket utvikling fremover, og har som mål å
bygge på de fortrinn Nesodden kommune har.
Næringsutviklingen skal være med på å bygge
og utvikle gode lokalsamfunn på Nesodden, og
mulighetene som ligger innenfor bærekraftig
vekst skal nyttiggjøres.
Høy sysselsetting i kommunen har betydning
for utvikling av lokalsamfunnet og kommuneøkonomien. Lav arbeidsløshet, et attraktivt
arbeidsmarked og gode bokvaliteter er faktorer
som er av stor betydning for at innbyggere
ønsker å arbeide og bli boende på Nesodden.
Gjennom blant annet arealutvikling, tilrettelegging for gründere og nyetableringer,
forenkling overfor næringslivet og fokus på
bærekraft og grønn vekst skal Nesodden
kommune nå sin ambisjon om å være en
attraktiv og fremtidsrettet næringskommune.

Utfordringer:
• Mange yrkesaktive pendler ut av kommunen
• Nesodden kommune har få ferdig regulerte
næringsareal og begrenset med
næringslokaler
• Uegnet infrastruktur i forhold til
transportkrevende næring
• Nesodden kommune er lite kjent som et
sted for lokalisering av næringsvirksomhet

Muligheter:
• Nesodden kommunes befolkning har et
•

•
•
•
•

høyt utdanningsnivå (på femteplass
nasjonalt for lang høyere utdannelse).
Nesodden kommune har mange
kompetanse- og kunnskapsintensive
småbedrifter. Disse bedriftene som i
dag hovedsakelig har kontor i Oslo er for
eksempel arkitekter, konsulentselskaper
og reklamebyråer.
Nesodden kommune har en lang kystlinje
ut mot Oslofjorden og Bunnefjorden.
Nesodden har høy andel kunstnere (film,
teater, musikk, bilde og kunsthåndverk)
Nesodden kommune har en nærhet til
hovedstaden Oslo.
Nesodden er kjent for arbeid med helse og
rehabilitering.
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2. Nesoddens næringsliv
Den største andelen av næringslivet på
Nesodden er preget av tjenesteytende næringer,
mange enkeltmannsforetak og små bedrifter.
Totalt har Nesodden 1917 aktive virksomheter
(SSB 2020), og ifølge enhetsregisteret er det
1067 virksomheter på Nesodden som er
registrert i MVA-registeret (per 18.02.2020).
Av virksomhetene på Nesodden utgjør
tertiærnæringer 83,1 %, sekundærnæringer 14%
og primærnæringer 2,7 % (SSB 2019).
Nesodden har dobbelt så mange yrkesaktive
som arbeidsplasser. Halvparten av
arbeidsstokken pendler ut av kommunen,
mange til Oslo. De største arbeidsplassene på
Nesodden er Nesodden kommune og Sunnaas
sykehus.

Næringsarealer på Nesodden
Nesodden har få ledige ferdig regulerte areal
til næring, og lokalt næringsliv etterlyser noen
arealer som krever litt plass til næring spredt
utover i kommunen. Nesodden kommunen
planlegger for handel og næring i kombinasjon
med boligformål, attraktive byrom og
utearealer både på Tangen og Fagerstrand, og
det legges til rette for plasskrevende næring
på Munkerud. I forbindelse med rullering av
kommuneplanen er det avsatt nye områder til
næringsformål:

•

•
•

I kommuneplan 2014-2026 er det totalt
sonet 683 DAA til næringsformål,
sentrumsformål, forretninger og
råstoffutvinning. I kommuneplan 20182042 er det totalt sonet 2.602 DAA til
næringsformål, sentrumsformål eller
kombinert bebyggelsesformål.
Områder sonet til sentrumsformål for
Tangen og Fagerstrand til sammen er 316
DAA.
Rene næringsformål er økt med 416 DAA,
fra 442 DAA til 858 DAA.

Sysselsatte etter arbeidssted
0216 Nesodden

(Statistikkbanken SSB 2018/2009):
z
• Jordbruk, skogbruk og fiske 69/96
• Sekundærnæringer 490/445
Varehandel, hotell og restaurant,
samferdsel, finanstjen.,
forretningsmessig tjen., eiendom
1129/1141
• Offentlig administrasjon, forsvar,
sosialforsikring 341/286
• Undervisning 619/550
• Helse- og sosialtjenester 1897/1575
• Personlig tjenesteyting 286/189
• Uoppgitt 100/42
• I alt, alle næringer 4931/4324

Sysselsatte etter bosted
0216 Nesodden

(Statistikkbanken SSB 2018/2009):

• Jordbruk, skogbruk og fiske 68/85
Sekundærnæringer 1030/912

• Varehandel, hotell og restaurant,
•
•
•
•
•
•

samferdsel, finanstjen., forretningsmessig
tjen., eiendom 3965/3854
Offentlig administrasjon, forsvar,
sosialforsikring 904/770
Undervisning 1059/892
Helse- og sosialtjenester 2025/1788
Personlig tjenesteyting 725/533
Uoppgitt 111/50
I alt, alle næringer 9887/8884

Endringer i befolkning og andel
sysselsatte fra 2009 til 2018:
• Det har vært en befolkningsøkning på

2350, fra 17 129 til 19 629 innbyggere

• Det har vært en økning på 1003

sysselsatte med bosted Nesodden
• Det har vært en økning på 607
sysselsatte med arbeidssted Nesodden
• Arbeidsplassdekning har økt fra 48,6%
til 49,8 %
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3. Et godt lokalsamfunn

3.1 Muligheter for vekst

Visjon:

Økte muligheter for å etablere seg og
vokse som næringsdrivende på Nesodden

Sammen skaper vi det gode næringslivet.
Nesodden kommune er en fremtidsrettet og
attraktiv næringskommune som sammen med
innbyggere og næringsliv skaper et godt
lokalsamfunn.
Gjennom å bygge på sine fortrinn skal
Nesodden kommune nyttiggjøre de mulighetene
som ligger innenfor bærekraftigvekst, samtidig som vi har ensysselsettingsvekst i privat
sektor.

Nesodden kommune ønsker et variert og
velfungerende næringsliv som er varig over
tid. Det skal arbeides mot å øke mulighetene
for å etablere virksomhet i kommunen, og for
å begrense fraflytting av bedrifter i vekstfasen.
Dette krever blant annet flere arealer til
næringsformål.

3.2 En attraktiv næringskommune
En attraktiv kommune for innbyggere,
fremtidig og eksisterende næringsliv
Nesodden kommune ønsker vekst og
næringsutvikling, og skal være en næringsvennlig kommune. Samspillet mellom
bostedsattraktivitet, næringsattraktivitet og
besøksattraktivitet er viktig. Det skal arbeides
for å øke innbyggernes tillitt til næringsutviklingen, og bedre omdømme for
Nesodden kommune.

3.3 En god sentrumsutvikling

Mål:

FOTO: Christian Brun

1. Økte muligheter for å etablere seg og
vokse som næringsdrivende på Nesodden

Handels, service- og kulturnæringer som
bidrar til god sentrumsutvikling
Nesodden kommune ønsker en næringsutvikling som gir oss levende lokalsamfunn.
Det skal arbeides for et bedre tilbud av handel
og service for innbyggerne på Nesodden.

2. En attraktiv kommune for innbyggere,
fremtidig og eksisterende næringsliv
3. Handels, service- og kulturnæringer som
bidrar til god sentrumsutvikling

FOTO: Lille Have
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4. Forutsetninger for en
god næringsutvikling
På tvers av virksomhetsområder skal
Nesodden kommune jobbe med å skape en
solid grunnmur hvor Nesodden kommune er
imøtekommende og serviceinnstilt, hvor
innovasjon og grønn omstilling ønskes
velkommen, hvor vi legger til rette for lokal
handel der det er mulig og hvor forutsigbare
planer kan åpne dører og muligheter.
En næringsvennlig kommune er en
forutsetning for vekst og næringsutvikling, og
under følger fire punkter som Nesodden
kommune skal jobbe mot for å legge til rette
for vekst lokalt.

4.1 En serviceinnstilt kommune
Næringslivet har mange kontaktpunkter med
kommunen, for eksempel ved søknad om
skjenkebevilling, i plan- og byggesaker, og ved
inngåelse av avtaler om tjenesteleveranser.
Rask saksbehandling, forutsigbarhet,
tilgjengelighet og en positiv innstilling fra
kommunen er viktig. Det skal være enkelt å
finne relevant og forståelig informasjon om
tjenester på nettsidene og komme i kontakt
med rett person i kommunen.
En serviceinnstilt kommune er viktig for at
næringslivet skal kunne skape nye
arbeidsplasser og bidra til vekst og utvikling av
lokalmiljøet.
STRATEGI: Være positiv, løsningsorientert og
imøtekommende mot alle næringsdrivende,
investorer og utviklere, i alle kontaktpunkter
med kommunen.

4.2 Innovasjon og grønn omstilling
Et samfunn med fremtidsrettet økonomi
kjennetegnes ved bærekraftig ressursforvaltning og nærhet til arbeidsplasser.
Det er viktig å være imøtekommende til de

muligheter som finnes for innovasjon, entreprenørskap og sirkulær økonomi i den grønne
omstillingen, og samarbeide med det private
næringslivet om innovative og bærekraftige
løsninger, tjenester og produkter der det er
mulig. Nesodden kommune ønsker næringsliv
som søker å fornye seg i en mer bærekraftig
retning velkommen.
STRATEGI: Støtte opp under grønn omstilling
og innovative løsninger som søker å løse
fremtidens utfordringer.

4.3 Lokal handel
Offentlig finansiert tjenesteproduksjon bør
kjøpes lokalt der det er mulig og
hensiktsmessig. Lokale og regionale innkjøpte
tjenester kan være et viktig bidrag til utvikling
av næringslivet på Nesodden.
En kommune som er åpen for å vurdere
samarbeid på nye områder er et viktig bidrag
til det lokale næringslivet. Nesodden
kommune samarbeider med ideelle og private
aktører på en rekke områder. Dette bidrar til
mangfold, kvalitet og god utnyttelse av
kommunens ressurser.
STRATEGI: Arbeide for at lokale (og regionale)
aktører får anledning til være med å konkurrere i
kommunens innkjøp av tjenester.

4.4 Forutsigbare kommunale planer
Forutsigbare kommunale planer og
reguleringsprosesser er viktig for at
næringslivet skal kunne utnytte muligheter for
vekst og utvikling. Det lokale næringslivet skal
bli hørt i prosessene.
Transportplanlegging og arealplanlegging må
gå hånd i hånd, og da er det viktig med
samarbeid mellom næring, plan og
infrastruktur.
STRATEGI: Gjøre arealplaner og
arealprosesser mest mulig tilgjengelig og
forståelig for alle.

6

5. Satsningsområder
I tillegg til å jobbe mot de overordnede
målsetningene i strategien og generelt legge til
rette for næringsutvikling på Nesodden, så er
det valgt ut et par områder av spesiell interesse. Disse er ment å peke på noen utvalgte
muligheter for næringsutvikling på Nesodden,
basert på Nesoddens særpreg.

Disse er:
•
•
•
•

Reiseliv og opplevelsesnæring
Helse- og rehabilitering
Kystnæring
Kompetanse- og kulturbasert næring

For Nesodden kommune er det viktig med en
bærekraftig utvikling av næringslivet og
miljøperspektivet er overgripende i alle deler av
samfunnsutviklingen.
De utvalgte områdene er ikke utfyllende. Ikke
alt av eksisterende næringsliv faller inn under
disse områdene. Det betyr ikke at andre næringsområder ikke vektlegges.
Virksomheter som hovedsakelig betjener lokal
og regional etterspørsel, vil naturlig etablere
seg nær kundene sine. Det er viktig for Nesodden kommune at eksisterende
næringsliv blir ivaretatt, samtidig som vi ser
fremover og utnytter de fortrinn vi som
kommune har for utvikling.

Reiseliv og opplevelsesnæring

Helse- og rehabilitering

Kystnæring

FOTO: Per Skaar

Kompetanse- og kulturbasert næring
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5.1 Reiseliv og
opplevelsesnæring
Nesodden kommune har en unik plassering
med sin nærhet til hovedstaden. Nesten ¼ del
av hotellturismen i Norge kommer fra Oslo.
Dette er et marked Nesodden kan ta mye mer
av, både når det gjelder opplevelsesnæring
generelt, og overnattingstilbud av ulik art.
Nesodden som reisemål er klimavennlig.
Turister er allerede i hovedstaden, og kan
besøke Nesodden med gode kollektive løsninger.
Turistinformasjon er en viktig del av å øke
besøksattraktiviteten og legge til rette for
utviklingen av reiseliv og opplevelsesnæring
på Nesodden. Nesodden må bli konkurransedyktig og jobbe med målrettet profilering og
markedsføring. I dag er det lite turistinformasjon
fra Nesodden kommune og Nesodden har ingen
egen portal med turistinformasjon. Nesodden
kommune er heller ikke medlem av Visit Follo.
Visit Follo er et felles organ for markedsføring
av Follo som reisemål overfor ferie- og fritidsgjester og kurs og konferansemarkedet

Fakta
• Ca. ¼ del av hotellovernattingene i Norge

er i Oslo. Fra januar til oktober 2019
hadde Norge 21,8 millioner overnattinger
hvorav Oslo 4,57 millioner
(statistikknett.no, SSB).
• Fra Oslo Nesoddtangen er det ca 45 km,
sjøveien er det bare drøyt 5 km.
• Nesodden kommune har fine turmuligheter
langs kysten, både i Bunnefjorden og langs
Oslofjorden. Stadig større del av stiene blir
blåmerke og regulert til kyststi, og det er
mange bademuligheter langs veien.

Overordnede planer
• Kommuneplan 2018-2042 sier at

kommunen skal jobbe for etablering av
reiselivs- og opplevelsesnæringer.

STRATEGIER
• Utvikle en sammenhengende kyststi på
øst og vestsiden av Nesodden.

• Bidra til realisering av et Hotell og
konferansetilbud på Nesodden.

• Være en pådriver for å få etablert

aktivitet- og opplevelsesnæring, særlig
langs kyststien.
• Videreutvikle gode gang- og sykkelveier.
• Synliggjøre Nesodden som en
reiselivsdestinasjon.

Det mangler overnattingstilbud på Nesodden.
Det er ingen kurs- og konferansetilbud,
besøkende ved Sunnaas sykehus eller
gjester av innbyggere har ingen overnattingstilbud, og Norsk Yrkesdykkerskole har behov for
internat/hybler til sine elever, for å nevne noen
potensielle målgrupper.
Reiselivsnæring er en viktig bidragsyter til
opprettholdelse av bosetting og lokal verdiskaping. Nesodden kommune skal jobbe for etablering av næringsliv som støtter opp under en
utvikling av Nesodden som en reiseliv- og opplevelsesdestinasjon. Spesielt innenfor kulturbasert reiseliv og kystnært reiseliv kan Nesodden
ha muligheter for utvikling.
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5.2 Helse-og rehabilitering

Fakta

Nesodden har bred kompetanse på helse og
rehabilitering, spesielt gjennom Sunnaas
sykehus som er den største arbeidsplassen
etter Nesodden kommune.

spesialsykehus innen rehabilitering og
fysikalsk medisin. Sykehuset har rundt 600
ansatte og behandler rundt 2800 pasienter
pr. år.
• Rehab-bygg AS: Næringsbygg med fokus
på helse, rehabilitering og trening. Her er
det 27 leietakere, mange innen helse som fysioterapi, naprapat, fastlege,
treningssenter, kiropraktor, akupunktør,
tannlege og spesialistsenter.
• Nesodden kommune: Arbeider med ulike
helsefremmende og forebyggende tiltak.
For eksempel gjennom et eget
rehabiliteringsteam, Frisklivssentralen,
Seniorkontakter etc.
• Stiftelsen Sofienlund: Stiftelsen står bak
Catosenteret i Son. Stiftelsen er i
planleggingen av et senter for vitalisering
og rehabilitering - ”Sofienlundsenteret” på
stiftelsens eiendom på Nesodden.

Sunnaas sykehus HF har i mer enn 60 år vært
en viktig nasjonal aktør i utviklingen av
fagområdet spesialisert rehabilitering, og de
har et særlig ansvar for å utvikle
rehabiliteringsfeltet i regionen. Sykehuset har
universitetsfunksjoner og driver utstrakt
forsknings- og undervisningsvirksomhet. De
har også en egen innovasjonsenhet som
sammen med enhet for teknologi og e-helse
er koblet tett opp mot klinikk og forskning,
eksterne innovasjonsmiljøer og næringsliv.

• Sunnaas sykehus: Norges største

Overordnede planer

Økt press på kommunale helse- og
omsorgstjenester samtidig som offentlige
budsjetter er begrensede, vil kreve mer
nytenkning fremover. Pasientens behov skal
stå i sentrum for utvikling av tjenester, og det
skal legges til rette for at folk skal være aktive
og mestre livet lengre (Meld. St. 15, 20172018, Meld. St. 26, 2015-2015). I dette
rommet ligger det muligheter til nytenkning,
innovative og bærekraftige løsninger, nye
tjenester og produkter.
Fokus på forebygging og helsefremmende
arbeid kan for eksempel tenkes åpne opp for
ny næring innenfor både velferdsteknologi,
trening og rehabilitering. Nesodden kommune
skal jobbe for etablering av næringsliv som
støtter opp under utvikling av gode tjenester
for rehabilitering, forebygging og
helsefremmende arbeid.

Kommuneplan 2018-2042 sier at
kommunen skal
• arbeide for etablering av helse/rehabiliteringsvirksomhet
• utvide samarbeid mellom næring,
forskningsmiljø og offentlige aktører

STRATEGIER
• Bidra til videreutvikling av Sunnaas
Sykehus sin virksomhet.

• Understøtte etablering av

Sofienlundsenteret og annen helse- og
rehabiliteringsnæring.
• Satse på innovasjoner som kan gi trippel
vinningseffekt – bedre liv,
ressurseffektive helsetjenester og
konkurransedyktig næringsliv.
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5.3 Kystnæringer

Fakta

Kystnæringer er et underutviklet
bransjeområde på Nesodden, med betydelig
vekstpotensial, først og fremst knyttet til
Nesoddens unike beliggenhet ved kysten.
Nesodden kommune ønsker at marine og
maritime næringer skal kunne etablere og
benytte Nesoddens nærhet til kyst og havets
ressurser som bærebjelke for
næringsvirksomhet. I regionen har vi også
sterke kompetansemiljøer som med forskning
og teknologiutvikling kan bidra til
kunnskapsbasert verdiskaping sammen med
næringslivet.
Nesodden med sin nærhet til hovedstaden og
sitt kystlandskap har unike muligheter for å
skape verdier knyttet til opplæring,
kulturturisme og aktivitetsturisme.

• Nesodden har en kystlinje langs fastland
på ca. 29,5 km.

• Norsk Yrkesdykkerskole ligger på

Nesodden og er en verdensledende
dykkerskole med internasjonalt
anerkjente kurs. Det gjennomføres årlig
10 000 dykk på skolen.
• RelyOn Nutec er en verdensledende
leverandør av multi-tjenestekurs innen
sikkerhet, overlevelse og ferdigheter. På
verdensbasis leverer de tjenester til 10
000 selskaper årlig, og 250 000 personer
kurses årlig innen olje og gass,
maritimbransjen, vindkraft og industri.

Overordnede planer
Kommuneplan 2018-2042 sier at
kommunen skal
• jobbe for etablering av maritime og
marine næringer
• utvide samarbeid mellom næring,
forskningsmiljø og offentlige aktører

•
•

FOTO: ProDykk

STRATEGIER
• Virkeliggjøre en arealplan for Fagerstrand

FOTO: Per Skaar

som skal bidra til å videreutvikle området
og gjøre Fagerstrand til et viktig
knutepunkt.
• Utvikle en sammenhengende kyststi på
øst og vestsiden av Nesodden
• Fremme innovasjon gjennom samarbeid
mellom kommune, andre myndigheter,
næringsliv og høyskoler/universitet (for
eksempel miljøet på NMBU og Oslo MET).
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5.4 Kulturbasert næring

Fakta

Nesodden kommune er en kommune med
mange fritidstilbud og et rikt kulturliv.
Befolkningen har høy utdanning og en stor
andel av Norges registrerte kunstnere bor på
Nesodden. I dette ligger det et potensiale som
kan nyttiggjøres for å skape flere arbeidsplasser lokalt.

andel kunstnere i forhold til innbyggertall
(Norsk kulturindeks 2018)
• Nesoddparken AS er et kunst- og
kulturnæringssenter på Nesodden med
kapasitet for 60 virksomheter.
• Kulturisten er en kulturfestival som
arrangeres årlig med flere tusen
besøkende. Festivalen har en del rettet
mot barn og unge, en del med fokus på
det profesjonelle kunstfeltet og en del
med fokus på kystkultur og handel.

Design, billedkunst, film, underholdning- og
opplevelsesindustri er blitt viktige deler av
økonomien. Men, Nesodden med sin høye
andel kunstnere innenfor alt fra musikk til
forfattere til billedkunstnere, bør skape enda
flere muligheter innenfor kulturbasert
næringsutvikling.
Et bedre samspill mellom kultur og næring vil
styrke verdiskapingen i kulturbedriftene og
bidra til et mer omstillingsdyktig næringsliv.
Et mentorprogram for kulturbedrifter i Akershus
ble i 2018 og 2019 ledet av Nesoddparken.
Erfarne næringslivsledere veileder kulturnæringer i det å drive næring. Mentorprogrammet som ble gjennomført på Nesodden viste
en økt omsetning for flere av deltakerne, mye
grunnet initiativer tatt av mentor.
Oppgaven til kommunen er i det videre å
ytterligere styrke denne næringen, ved å legge
til rette for lokale produksjon – og
visningsarenaer. En merverdi av denne
satsningen er økt livskvalitet for kommunens
beboere. Utfordringen ligger i å se på kunst og
kulturnæringer som en for lite utnyttet
økonomisk ressurs.

• Nesodden er den kommunen med høyest

Overordnede planer
Ifølge kommuneplanen 2018-2042 skal
Nesodden kommune:
• legge til rette for utviklingen av
kulturbaserte næringer
• utvikle posisjon som Norges fremste
kunstnerkommune

STRATEGIER
• Fra kunstnerkommune til kunstkommune.
• Støtte opp om bedriftsutviklingen av

kulturnæringer, for eksempel gjennom å
skape arenaer for visning av kunst.
• Synliggjøre Nesodden som et
kompetansesenter innen kreative næringer.

Et styrket næringsliv på Nesodden, vil pga.
befolkningens sammensetning, bestå i et
styrket kulturfelt. Det er Nesodden kommunes
ambisjon å beholde en større andel av kunstog
kulturproduksjonen i kommunen, både slik
at befolkningen for øvrig kan få ta del i denne
næringen som betalende publikum, men også
fordi det vil gi økt sysselsetting lokalt.

FOTO: Julian Douchand
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6. Virkemidler
Nesodden kommune har en rekke virkemidler
å spille på i sin rolle som samfunnsutvikler, og
i arbeidet med å gjøre Nesodden til en mer
attraktiv og fremtidsrettet kommune.

6.1 Kunnskapsbasert verdiskapning
For å være en aktiv samfunnsutvikler, er det
viktig å ha tett samhandling med næringslivet,
kompetanse- og utdanningsmiljøer. Det ligger
for eksempel mange muligheter til å styrke og
utvikle eksisterende næringsliv gjennom å
skape innovasjoner og kommersialiseringer fra
forskning i samarbeid med næringsliv og
offentlig sektor.
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet
(NMBU) gir Folloregionen unike muligheter
for et FoU-samarbeid med lokalt næringsliv.
Nesodden kommune bør bruke mulighetene
som finnes til å skape et konkurransedyktig næring- sliv sammen med utdannings- og
forskningsmiljøene på NMBU, innovasjonsmiljøet på Sunnaas, Oslo MET og andre regionale
forskningsmiljø.

6.3 Omdømmebygging og
attraktivitet
Å være en næringsvennlig kommune består av
mange elementer og flere uavhengige
satsingsområder kan bidra til økt attraktivitet.
Omverdens oppfatning påvirker omdømme til
steder det drives næring og summen av disse
påvirker Nesoddens attraktivitet som
næringsvennlig kommune.
Lokal identitet og stedstilhørighet til Nesodden,
som et sted å bo og drive næringsvirksomhet i,
er positivt for samfunnsutviklingen og en faktor
kommunen ønsker å bidra til. Nesodden kommune skal derfor jobbe for å bedre omdømme
og skape tillitt til næringsutviklingen. I tillegg
til å legge til rette for næringsutvikling kan vi
fremsnakke Nesodden som sted å bo og jobbe.
Vi skal vise frem Nesoddens næringsliv og den
kompetansen som finnes blant næringsliv og
innbyggere.

6.2 Regionalt samarbeid
Nesodden kommune er medlem i Follorådet.
«Samarbeidsplattformen for næringsutvikling i
Follo» og en egen faggruppe for næring legger
godt til rette for samarbeid Follokommunene
imellom, og kan gi gode muligheter for å
styrke fokus på utvalgte områder.
Faggruppen er et hjelpemiddel for å effektivisere arbeidet med næringsutvikling for alle
kommunene hver for seg og samlet sett. Målet
er å spare tid og ressurser på næringsarbeid
som overlapper i det daglige virket, og bidra til
å styrke Folloregionen og Follokommunenes
innflytelse utover regionens grenser. Faggruppen utgjør også styringsgruppe for Etablerertjenesten i Follo.
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6.4 Innovasjon og entreprenørskap

6.5 Dialog med næringslivet

Det er et stort offentlig virkemiddelapparat
som oppstartsbedrifter og næringsliv kan
benytte seg av. Nesodden kommune bør være
en videreformidler av de mulighetene som
finnes.

Grunnlaget for en god næringspolitikk er
kunnskap om hvordan det lokale næringslivet
fungerer, og hvilke utfordringer og muligheter
de ser i sin hverdag. Næringsrådene er det
lokale næringslivets talerør inn mot både
kommune og andre relevante aktører.

Lokalt er Etablerertjenesten i Follo en av våre
viktigste tilbud for etablerere. Mange av dem
som benytter tjenesten er konvensjonelle
etableringer som faller utenfor innovasjon
Norges forskjellige støtteordninger. Tjenesten
er finansiert av tidligere Akershus
Fylkeskommune og Follokommunene, og
Norges vel har en samarbeidsavtale om drift
av tjenesten ut 2020. Nesodden kommune
bistår blant annet med markedsføring av
tjenesten gjennom deltakelse i en arbeidende
styringsgruppe.
Ungt entreprenørskap (UE) er et annet viktig
virkemiddel som Nesodden kommune
benytter. UE er en ideell, landsomfattende
organisasjon som i samspill med
utdanningssystemet, næringslivet og andre
aktører jobber for å utvikle barn og unges
kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.
Nesodden kommune har tro på at
gründerskap starter tidlig, og at elevene som
deltar får med seg gode verktøy for å utvikle
og skape bedrifter i fremtiden.

For Nesodden kommune er det viktig med en
god dialog og et godt samarbeid med
næringslivsaktørene. Dette inkluderer felles
forståelse og samarbeid på tvers, gjensidig
støtte for arrangementer og planer, samt å
imøtekomme hverandre for å trekke
Nesodden i samme retning. Her er både
Nesodden næringsråd, Follo næringsråd,
Kulturrådet, Nesodden Kunstnere,
Nesoddparken og BiT RiG FiX viktige aktører.

6.6 Tangenten Eiendom AS
Kommunestyret vedtok 19.12.18 og opprette
et aksjeselskap med formål om å bidra til
næringsutvikling, samt å eie, forvalte, utvikle,
avhende og erverve fast eiendom og annen
virksomhet som har sammenheng med dette.
For Nesodden kommune blir det viktig med en
god dialog med selskapet om utvikling av
eiendom i et langsiktig perspektiv til beste for
kommunens innbyggere.

FOTO: Tor-Arne Dudnerholen
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7. Vedlegg statistikk og tall
Vedlegg 1: Norsk kulturindeks
Kilde: Telemarksforskning,
Norsk kulturindeks 2018.
Nesodden kommune
rangerer som nummer 159
på norsk Kulturindeks.

Kategorien kunstnere tar utgangspunkt i bostedsadresse for
kunstnere registrert i de ti største
kunstnerorganisasjonene i landet.
Her presenteres også oversikt
over tildelinger fra Statens
kunstnerstipend (SKS). Dette
kan være en indikator på den
kunstneriske kvaliteten til
kunstnerne som er bosatt i
kommunen.
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Vedlegg 2: Virksomheter på Nesodden etter næring og antall ansatte
Klide: SSB statistikkbank (07091), 2020
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