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Visjon

Sammen skaper vi 
det gode næringslivet



Grunnlag for handlingsplan 2022
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Visjon: sammen skaper vi det gode næringslivet 

Utdyping visjon (A) 
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 bærekraftig vekst, samtidig som vi har en 

sysselsettingsvekst i privat sektor. 

Mål (M) 

1. Økte muligheter for å etablere seg og vokse som 

næringsdrivende på Nesodden 

2. En attraktiv kommune for innbyggere, fremtidig 

og eksisterende næringsliv 
3. Handels, service, kompetanse og kulturnæringer 

som bidrar til god sentrumsutvikling på Tangen 

og Fagerstrand 

Forutsetninger (F):  

• Flere arealer til næringsformål 

• En næringsvennlig kommune 

Grunnmur (G) 

1. Serviceinnstilt kommune 

2. Innovasjon og grønn omstilling 

3. Lokal handel 

4. Forutsigbare planer 

Satsningsområder (S) 

1. Reiseliv og opplevelsesnæring  

2. Helse- og rehabilitering 

3. Kystnæringer 

4. Kulturnæringer 

Virkemidler (V) 

1. Kunnskapsbasert verdiskapning 

2. Regionalt samarbeid 

3. Attraktivitet   

4. Innovasjon og entreprenørskap 

5. Dialog med næringslivet 

6. Tangenten eiendom AS 

 



4

Satsingsområder
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Reiseliv og opplevelsesnæring

Reiseliv og opplevelsesnæring

Helse- og rehabilitering
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Reiseliv og opplevelsesnæring

Reiseliv og opplevelsesnæring

Kystnæring

Kompetanse- og kulturbasert næring
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Regulære aktiviteter – «drift»
Tiltak Beskrivelse

Veilede oppstarts og vekst 

virksomheter

Veilede ulike virksomheter som ønsker å etablere seg eller vokse på 

Nesodden. Bidra til å finne muligheter på Nesodden, som et alternativ 

til å flytte ut.

Samarbeid med StartUp

Viken (Etableretjenesten)

Oppfølging og videreutvikling av tilbudet til oppstartsbedrifter og 

etablerte i Follo.

Øke samarbeid med 

regionalt næringsliv

- Jevnlige møter med alle næringsrådgiverne i Follo.

- Støtte opp om arbeidet i Folloregionen IPR (Folloregionen 

interkommunalt politisk råd) 

- Koordinering og samarbeid rundt tildeling av 

kompensasjonsmidler til næringslivet.

Ungt Entreprenørskap

for 7. og 8. trinn.

Arrangere «Smart» og «Bærekrafts camp» i samarbeid med Ungt 

Entreprenørskap
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Tiltak Beskrivelse

Oppdatere kommunens 

nettsider for næringslivet

Kommunen har målsetning om å ha tydelig og lett tilgjengelig informasjon om hva 

næringslivet og etablerer kan forvente av kommunen. 

Drifte en arena for 

nettverksbygging blant 

gründere og 

næringsdrivende

Drifte møteplasser for innovasjon og gründervirksomhet. 

Bransjetreff, gründer eller nettverkstreff, samt andre treff i kommunens lokaler og i 

andre arenaer. Støtte initiativer til nyskaping og entreprenørskap, fremme innovasjon og 

gründervirksomhet. Samarbeid med Business Nesodden og andre aktører. 

Markedsføre og involvere 

gjennom næringsløft.no

Markedsføre Næringsløft 2021-2023 og strategisk næringsplan gjennom nettstedet. 

Drifte og oppdatere deler av nettsted med arrangementer og møter, kople mot analyser, 

epost mm. Kommunisere med lokalt næringsliv. 

Markedsføre og involvere 

gjennom næringsløft.no

Markedsføre Næringsløft 2021-2023 og strategisk næringsplan gjennom nettstedet. 

Drifte og oppdatere deler av nettsted med arrangementer og møter, kople mot analyser, 

epost mm. Kommunisere med lokalt næringsliv. 

Andre tiltak for å legge til 

rette for næringsutvikling

Mye internt samarbeid med andre avdelinger i kommunen, som plan, infrastruktur, 

eiendom mm. Samarbeidet med Tangenten Eiendom blir og viktig fremover. 
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Tiltak på tvers av satsingsområder

Nr Tiltak Beskrivelse

2 Utvikle arenaer for 

«kunnskapsdeling og 

samskaping»

Skape fysiske og digitale møteplasser for informasjon, 

inspirasjon, ideutvikling, støtte, kunnskap, nettverksbygging, 

lokal handel og samhandling. Jobbe med å legge til rette for 

utvikling av ulike « mini næringsklynger» og miljøer innen 

satsingsområdene.

3

Markedsføre Nesodden

Gjennom ulike tiltak og kanaler, synliggjøre Nesodden som et 

godt sted å bo og arbeide. Blant annet gjennom «Visit

Nesodden portalen».

3+ Kommunale 

kompensasjonsmidler 

Tildele kommunale kompensasjonsmidler etter hvert som 

ulike ordninger kanaliseres fra departementet. Andre korona 

tiltak/aktiviteter som må etableres fortløpende etter behov.
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Nr Tiltak Beskrivelse

4 Involvering av 

lokal/regionalt næringsliv i 

utvikling

Jobbe tett med og involvere dagens næringsaktører innen 

satsingsområdet på Nesodden. 

Identifisere aktuelle næringsaktører utenfor Nesodden som kan bidra 

eller involveres.

5
Samarbeid med Nesodden 

Næringsråd

Samarbeide tett med Nesodden Næringsråd innen satsingsområdene, og 

innen nye og eksisterende næringer. Deltakelse på Nesodden næringsråds 

styremøter og medlemstreff.

6
Kunnskapsdeling og 

kompetanseheving for 

næringslivet

Kunnskapsdeling for næringslivet på Nesodden. F.eks. Innovasjon, 

omstilling, vekst, virkemiddelapparatet, kurs og foredrag.

Synliggjøre for kurs og veiledning gjennom StartUp Viken. Gjennomføre 

kompetansehevende tiltak spisset mot næringslivet på Nesodden

7
Frivillige med 

spisskompetanse

Søke bidrag på frivillig basis fra «ildsjeler» som bor på Nesodden og har 

spisskompetanse på ulike områder innen næringsutvikling.



11

Nr Tiltak Beskrivelse

8 Samarbeide med 

innovasjons- og 

opplæringsmiljø

Fremme innovasjon gjennom å øke samarbeid mellom kommune, 

andre myndigheter, næringsliv og høyskoler/universitet (for 

eksempel miljøet på NMBU og Oslo MET).

9
Gjenbruksnæringer

Bidra i ulike sammenheng med å kunne sette fokus på gjenbruk og 

synliggjøring av hva som finnes på Nesodden, og utvikle dette 

videre i samarbeid med miljørådgiver og andre.

10

«Ta med jobben hjem» 

En kampanje for å få pendleren til å markedsføre tanken om «et lite 

kontor/lokale/avdeling også på Nesodden. 

Kampanje «Ta med jobben hjem» flagg hjem!

- få arbeidstakere til å komme med innspill til bedrifter som kunne 

flytte til Nesodden.12 Samle næringsaktører og 

markedsføre Fagerstrand

Ha et spesielt fokus på å synligjøre Fagerstrand som et område med 

stort potensial for næringsutvikling, med sjøsiden som Oslofjordens 

«indrefilet».
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• Utvikle en egen portal (turistinformasjon) for reiseliv og opplevelsesnæring i samarbeid med næringslivet. Synliggjør 
Nesodden kommune som et godt sted å bo og arbeide.

• Støtte opp om arbeidet i Folloregionen IPR (Folloregionen interkommunalt politisk råd) i forhold til reiseliv og i andre 
næringssammenhenger.

• Eventuelt bidra til utredning av et hotell- og konferansetilbud på Nesodden. Se etter kortsiktige eller supplerende løsninger 
som f.eks. trehytter, glamping, privat utleie, for å gi et overnattingstilbud til besøkende.

• Synliggjøre Nesodden og kvalitetene i ulike sammenhenger. Bruke kyststien, som ett trekkplaster til opplevelser, og økt 
næringsutvikling langs kyststien. Bidra til å knytte utviklingen av turisme til Nesoddens severdigheter som f.eks. 
Middelalderkirken, Varden Forsvarsverk, Nesoddparken, klokketårnet, Signalen og Hellviktangen, kyststien og steilene. 

• Fremme «opplevelses-, kultur- og naturbasert reiseliv, videreutvikle opplevelsesbasert reiseliv omkring etablerte og nye 
destinasjoner/aktivitetstilbydere. Utrede muligheter for flere miljøvennlige/bærekraftige handelsopplevelser på Nesodden.
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• Samarbeide med og støtte oppunder Sunnaas Sykehus sin innovasjonsenhet og Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC), og 
legge til rette for økt næringsaktivitet innen helse og rehabilitering. Samarbeide om å finne finansieringskilder og investorer 
for å realisere planene. Utveksling av ideer og erfaring som er relevant for å utarbeide detaljerte prosjektplaner for å etablere 
og realisere SRC.

• Vurdere muligheter for hotellsamarbeid: Pasienthotell og hotell for Nesoddens befolkning og tilreisende samt vurdere 
mulighet for midlertidige sykehjemsplasser (langsiktig).

• Vurdere muligheter for å etablere flere innovative miljøer og bedriftsklynger innen helse og rehabilitering. Se på muligheter 
for synerginæring knyttet opp mot helse og rehabilitering. 

• Understøtte etablering av Sofienlundsenteret og annen helse- og rehabiliteringsnæring. Kontakte kommuner som har lykkes 
med å bygge næringer innen og rundt helse og rehabilitering. Søke informasjon og eventuelt samarbeid.
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• Bidra til å synliggjøre og markedsføre det aktive kunst og kulturmiljøet på Nesodden.

• Nettverkstiltak for å styrke samhandlingen innen kunst/kultur- og opplevelsesnæringene herunder 
nettverkssamlinger som skal bidra til samarbeid og koordinering, økt innovasjon og utvikling.

• Rådgivning/veiledning og kompetanseheving. Kunst og kulturbasert næring kan ha nytte av bedre 
veiledning i forhold til bedriftsutvikling. Kompetanseheving innen flere områder som formidlings- og 
presentasjonsteknikk, markedskunnskap, salg og markedsføring

• Bidra til at blant annet Nesoddparken får bedre synlighet som destinasjon for kunst og kulturopplevelser 
og knytte Nesoddparken til Visit Nesodden portalen.
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• Bidra til å virkeliggjøre en områdeplan for Fagerstrand som skal bidra til å videreutvikle området og gjøre 

Fagerstrand til et viktig knutepunkt.

• Samarbeide og støtte oppunder Norsk Yrkesdykkerskole, RelyOn Nutec sin virksomhet, og andre store 

aktører innen næringsområdet.

• Bringe næringsaktørene sammen i ulike settinger, bidra til å kople kjøpere/leietagere og selgere/utleiere 

sammen, synliggjøre mulighetene i blant annet Fagerstrand området.

• Involvere dagens aktører og nye potensielle aktører innen satsingsområdet og arrangere ideverksted for 

kystnæringer på Nesodden. 

Kystbaserte næringer


