Handlingsplan næring 2021

Visjon
Sammen skaper vi
det gode næringslivet
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Grunnlag for handlingsplan 2021
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)

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

1.
2.
3.

Økte muligheter for å etablere seg og vokse som
næringsdrivende på Nesodden
En attraktiv kommune for innbyggere, fremtidig
og eksisterende næringsliv
Handels, service, kompetanse og kulturnæringer
som bidrar til god sentrumsutvikling på Tangen
og Fagerstrand

Forutsetninger (F):
•
Flere arealer til næringsformål
•
En næringsvennlig kommune

Virkemidler (V)
1. Kunnskapsbasert verdiskapning
2. Regionalt samarbeid
3. Attraktivitet
4. Innovasjon og entreprenørskap
5. Dialog med næringslivet
6. Tangenten eiendom AS
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Satsingsområder
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Reiseliv og opplevelsesnæring
Reiseliv og opplevelsesnæring
Helse- og rehabilitering
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Kystnæring
Reiseliv
og opplevelsesnæring
Reiseliv og opplevelsesnæring
Kompetanse- og kulturbasert næring

Regulære aktiviteter – «drift»
Tiltak

Veilede etablerere
Samarbeid med
Etablerertjenesten i
Follo.

Samarbeide med
lokalt/regionalt
næringsliv

Beskrivelse

Sørge for at de som ønsker etablererhjelp, eller hjelp til
vekst/omstilling på Nesodden, finner lett frem til relevant informasjon
og får hjelp av kommunens næringsrådgiver, eller rutes videre.
Oppfølging og videreutvikling av Etablerertjenesten i Follo.
Inkluderer: arrangere gründerkafeer, gründerseminarer, kurs, ++.
Inkluderer også hjelp til eksisterende bedrifter til videreutvikling, samt
ekstraordinære tiltak i forbindelse med korona pandemi.
Noen tiltak:
−

−
−

Arrangere «Nært på næring»: Årlig seminar som arrangeres i
samarbeid med Nesodden Næringsråd. Arrangere ulike kurs og
kompetansehevende eller informerende tiltak i samarbeid NNR.
Deltakelse på næringsrådets styremøter og medlemstreff
Follosamarbeid – jevnlige møter med alle næringsrådene i Follo
hvor felles initiativ diskuteres og gjennomføres.
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Tiltak

Beskrivelse

Utarbeide og 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. Nettsidene trenger en oppdatering,
og dette må sees i forhold til oppdatering av kommunens nettsider og hva som er teknisk
mulig.
Skape og drifte en arena
Skape møteplasser eller bidra til at møteplasser for innovasjon og gründervirksomhet
for nettverksbygging blant etableres i kommunen. Støtte initiativer til nyskaping og entreprenørskap, fremme
gründere og
innovasjon og gründervirksomhet. Samarbeid med Innovasjonshuset BitRigFix og andre
næringsdrivende
aktører. Månedlige gründertreff og nettverkstreff, samt andre treff i kommunens lokaler og
i andre arenaer.
Kunnskapsdeling for næringslivet på Nesodden. F.eks. Innovasjon, omstilling, vekst,
virkemiddelapparatet. Kurs og foredrag, leveres delvis av næringsrådgiver.
Kunnskapsdeling og
Sørge for at for kurs og veiledning gjennom Etablerertjenesten i Follo blir godt synlig.
kompetanseheving for
Gjennomføre kompetansehevende tiltak spisset mot næringslivet på Nesodden, i
næringslivet
samarbeid med Etablerertjenesten.
Korona tiltak for
næringslivet

Bidra med informasjon og veiledning til næringslivet i forbindelse med korona pandemi.
Delta i Beredskapsrådet for næring sitt arbeid. Samarbeid med «faggruppe næring» og
«styringsgruppe etablerertjenesten» for å dele erfaringer og diskutere felles tiltak.
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Tiltak på tvers av satsingsområder
Nr

Tiltak

1

Arbeide målrettet med ulike tiltak for å trekke
Økte muligheter for å etablere næringsvirksomhet til kommunen, hovedsakelig innenfor
seg og vokse som
de nye strategiske områdene. Utarbeide en
næringsdrivende på Nesodden kommunikasjons- og involverings strategi/plan for
satsingsområder som prioriteres.

2

3

Beskrivelse

Sikre tilgang på informasjon
og kompetanse

Sørge for at næringsdrivende, gründere og andre med en
forretningsidé skal ha god tilgang på god og lett
tilgjengelig informasjon og fagkompetanse innen
bedriftsrådgivning.

Kartlegge næringslivets
behov

Kartlegge hvilke behov næringslivet på Nesodden har for
vekst og utvikling.
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Nr

Tiltak

Beskrivelse

Øke spisskompetanse innen
nærings og
lokalsamfunnsutvikling

Kontakte og om mulig involvere organisasjoner som f.eks.
Norges Vel, Innovasjon Norge, DOGA, KS,
Forskningsrådet mm. for informasjon eller hjelp til
utvikling av satsingsområdet. Utforske muligheter i
virkemiddelapparatet.

4

5
Skape arenaer for
«samskaping»
6

Lære fra andre kommune erfaringsdeling

Skape fysiske og digitale møteplasser for informasjon,
inspirasjon, ideutvikling, støtte, kunnskap,
nettverksbygging, lokal handel og samhandling. Starte med
å legge til rette for utvikling av ulike «næringsklynger» og
miljøer innen satsingsområdene.
Kontakte kommuner som har lykkes med å bygge næringer
innen satsingsområdene. Søke informasjon og eventuelt
samarbeid.
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Nr

Tiltak

Beskrivelse

7

Involvering av
lokal/regionalt
næringsliv i utvikling

Involvere dagens næringsaktører innen satsingsområdet på
Nesodden, invitere til idéverksted for utvikling av
satsingsområdet. Identifisere aktuelle næringsaktører utenfor
Nesodden som kan bidra eller involveres etter behov.

8

Kommunikasjons- og
involveringsverktøy

Sørge for verktøy til å skaffe og oppretthold god involvering og
kommunikasjon med næringslivet.

9
Samarbeid med
Nesodden Næringsråd

10

Entreprenører og
investorer

Samarbeide tett med Nesodden Næringsråd innen
satsingsområdene, og innen nye og eksisterende næringer.
1. prioritet fra næringsrådet er kommunikasjon i og
kompetanseutvikling om byggeprosjekter, sammen med
næringsarealer til kontor, lager og møterom.
Kontakte lokale entreprenører og investorer, skaffe innsikt, få
informasjon og bedre kommunikasjonen.
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Nr

Tiltak

Beskrivelse

11

Samarbeide med
innovasjons- og
opplæringsmiljø

Fremme innovasjon gjennom samarbeid mellom kommune,
andre myndigheter, næringsliv og høyskoler/universitet (for
eksempel miljøet på NMBU og Oslo MET).
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Etablere en idébank og
ideverksted

13

Involvere innbyggere
med fagkompetanse

Etablere og vedlikeholde en idébank og idéverksted for utvikling
av næringsliv på Nesodden. Gode ideer til å utvikle eller ta vare
på.
Få høykompetente folk til å bidra med sin erfaring i samarbeid
med kommunen, for å starte prosessen med å utvikle
satsingsområdene

14

Utviklingssamarbeid
med planavdelingen

Tett og godt samarbeid med planavdelingen for regulerings- og
områdeplaner som f.eks. Tangen, Fagerstrand etc.
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•

Utvikle en egen portal for reiseliv og opplevelsesnæring i samarbeid med næringslivet eller i kommunal
regi. Alternativt vurdere medlemskap i Visit Greater Oslo (Akershus reiselivsråd). Portal for reiseliv.

•

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 gjennom ulike arrangert og samarbeidsprosjekt som f.eks. «Kulturisten», «Opplev
Nesodden 2021» og «7 Troll». Bruke kyststien, som ett trekkplaster til opplevelser. Se på muligheten for
økt næringsutvikling langs kyststien.

•

Fremme «opplevelses-, kultur- og naturbasert reiseliv», kunst, kultur, lokal mat, natur, helse, sport osv.
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•

Samarbeide med og støtte oppunder Sunnaas Sykehus sin innovasjonsenhet, som sammen med enhet for
teknologi og e-helse er koblet tett opp mot klinikk og forskning, eksterne innovasjonsmiljøer og næringsliv.

•

Understøtte etablering av Sofienlundsenteret og annen helse- og rehabiliteringsnæring.

•

Se på muligheter for å etablere innovative bedriftsklynger innen helse og rehabilitering.

•

Se på muligheter for synerginæring knyttet opp mot helse og rehabilitering. Belyse helsehotellproblematikken.
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•

Bidra til å utvikle Nesodden som et kompetansesenter innen kreative næringer.

•

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 økt produktutvikling og markedsorientering og øke lønnsomheten,
innovasjon og kompetanseheving i forhold til kommersialisering.

•

Bidra til at Nesoddparken får bedre synlighet som destinasjon for kunst og kulturopplevelser.

