
Kommunen som næringsutvikler?

«En selvstendig og nyskapende kommunesektor»



• "Gode vertskapskommuner for næringslivet" KS og NHO

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/naringslivsutvikling/foresla-din-kandidat-til-arets-vertskapskommune/


Kommunens ulike roller – (ikke rolle) – over næringslivet 

• Forvaltningsrollen: ivareta brede samfunnsmessige interesser i henhold til offentlige lover, forskrifter 
og reglement.

• Produsentrollen, yte tjenester overfor lokalt næringsliv (bedrifter og etablerere).

• Entreprenørrollen, tilrettelegge for næringslivsvekst 



«Har du tuklet med det?»

• Kommunens roller som tilrettelegger for 
næringsutvikling er ikke en lovpålagt 
kommunal oppgave.

• Burde den vært lovpålagt?

• La kommunen gjøre det de er gode på og 
bedriftene det de er gode på?



Et tilbakeblikk på fase 1: Utfordringsbilder slik de ble presentert

1. Demografiske endringer 2. Trangere økonomi
3. Lokaldemokrati under 
press 4. Arbeidsliv i omstilling

5. Klima på dagsorden 6. Digitalisering
7. Bevegelser i kommune 
og fylkeskartet

8. Utenforskap og større 
ulikheter



Q-ball og «KS – om 5 år»







• Lokaldemokratiet 
utfordres

• Klima sterkere på 
dagsorden

• Digitalisering – dypere 
endringer

• Mulig backlash?

• Utenforskap
• Mer mangfold – økt 

ulikhet

• Samfunns- og 
næringsutvikling

• Framtidas arbeidsliv
• Bekymring for rekruttering og 

kompetanse

Utfordringsbildene – etter medlemsdialog



Oppsummering i 9 punkt: Distriktssenteret – kunnskap om kommunal 
næringsutvikling  

1. Finnes ingen rett organisering

2. Viktig med felles forståelse for «suksess» - hva er god kommunal 
næringsutvikling?

3. Næringsutvikling mer enn bare arbeidsplassutvikling

4. Offensiv og optimistisk utviklingskultur viktig kjennetegn



Forts. 

5. Gode grunner til samarbeid i BA-regioner

6. Entreprenørrollen spesielt viktig i

distriktskommuner

7. Tilpass hjelp og støtte til målgruppe

8. Spør næringslivet – næringslivet vet best

9. Gode grunner til at kommunale ledere bør

prioritere næringsutvikling



Små ressurser til næringsutvikling

• ¾ av kommunene har ett årsverk eller mindre i egen organisasjon til næringsutvikling (NIVI 2016)

• Antall årsverk i kommuneorganisasjonene halvert , fra 2,4  i 1995 til – 1,2 årsverk i   2010 (Teigen –
Lien 2013)

• Hvordan er bildet i kommuner med "særlige distriktsutfordringer"?



Kjenner «næringslivet» og «kommunen» hverandre?

• 15% av næringslivslederne 
mener at kommuneorganisasjonen 
har god/meget god forståelse for næringslivets 
behov

• 18% av næringslivs-lederne mener kommunen 
har rask saksbehandling på saker som 
angår næringslivet

• 82% av rådmenn/ næringsansvarlige mener at 
denne forståelsen er godt/meget godt på plass 
i kommunene

• 78% av kommunens egne ledere mener 
de leverer rask saksbehandling til næringslivet.




