
Nært på  Næring – 01.06.17 
Innledning åv ordfører Ninå Såndberg   

Dette er en årlig møteplass som Nesodden Næringsråd og 
Nesodden kommune har etablert i fellesskap, fordi vi ønsker å 
gå sammen om å løfte fram næringsvirksomheten og 
bedriftene i kommunen, og bygge opp kjennskapen til hva som 
foregår i bedriftene rundt omkring i lokalsamfunnet.  
 
Gjennom på denne måten å legge til rette for dialog mellom 
næringsliv, politikere og administrasjonen i denne kommunen, 
vil vi bidra til å bygge en kultur for næring.  
 
Vi håper å få til en gjensidig forståelse for betydningen av 
næringsliv, og ikke minst en delt forståelse for både de mer 
presente og akutte, men også de  mer langsiktige 
utfordringene næringslivet -  og kommunen -  står overfor.  
 
Og forhåpentligvis kan vi bli bedre til å samarbeide og finne 
løsninger sammen. 
Som ordfører vil jeg at Nesodden skal være et lokalsamfunn 
med arbeidsplasser og verdiskaping. Nesoddens største styrke 
er menneskene som bor her, men vi har alt for lite næringsliv.  

Flere bør kunne jobbe og drive næring på Nesodden. Vi trenger 
å dra til oss nye bedrifter og legge til rette for grundere. Flere 
lokale arbeidsplasser gir mer til fellesskapet både i form av 
bedre velferd, mer levende lokalsamfunn, og færre jobbreiser. 

Kommunen og næringslivet trenger hverandre. Derfor er det 
viktig at vi samarbeider godt.  



I går ansatte vi ny rådmann. Wenche Folberg kommer fra 
stilling som rådmann i Narvik og begynner til høsten. Jeg 
gleder meg til å vise henne de ressursene som finnes her.  

Vi har allerede lagt inn i lederavtale som en forventning at den 
nye rådmannen skal arbeide for næringsutvikling. For at  
Nesodden skal bli et enda bedre sted, må vil tiltrekke oss og 
bygge videre på kompetanse, styrke eksisterende næringsliv 
og legge til rette for nye, framtidsrettede etableringer.  

I dag skal vi få avtroppende rådmann sine refleksjoner over 
Nesoddens muligheter på dette feltet framover.  
 
Vi skal få en status for hvor kommunen står, 5 år etter at vi 
vedtok vår strategiske næringsplan, og vi skal få bli kjent med 
en lokal grunder og høre om noen spennende planer knyttet til 
rehabilitering.  
 
Etterpå blir det mulighet for åpen samtale mellom næringslivet, 
politikerne og administrasjonen i kommunen. 
 

Så takk for meg for nå, og med det gir jeg ordet til Torgeir 
Koteng, styreleder i Næringsrådet. 

 

 

 


