
Kjøreplan – Næringsaktive kommuner, halv dag  

  Dato 

1500-1510 10 Velkommen 

Hensikten med dagen 

Ordfører 

1510-1535 25 Hva er kommunestyrets rolle i næringsutvikling?  

1510-1520 10 Kommunestyret rolle i næringsutviklingen 

1520-1530 10 Refleksjon:  

Hvordan få næringsutvikling inn i det daglige politiske arbeidet?  

Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. næringsutvikling   

1530-1535 5 Plenumsdialog 

1535-1605 30 Hvordan ser næringslivet ut i vår kommune? 

1535-1545 10 Næringsstruktur, ulike bransjer, sysselsetting etc. (Telemarksforsknings kart) og  

Kommune NM-plasseringer; styrker og svakheter – hva kan kommunen selv gjøre 
noe med?  

1545-1605 20 Noen stemmer fra vårt eget næringsliv, eller næringstorg der flere aktører viser 
seg fram  

Innlegg fra en næringslivsaktør eller næringslivsforening 

inkl. spørsmål og svar 

1605-1615 10 Pause 

1615-1600 60 Hva skal til for å lykkes med næringsutvikling 

1615-1645 30 Hvilke kriterier er viktigst å gjøre noe med? 

Kriterier for gode vertskapskommuner og ny FoU «Vellykket kommunal 
næringsutvikling» 

1645-1705 20 Refleksjon:  

Hva er det viktigst at vi tar tak i?  

1705-1715 10 Plenumsdialog: 

Disse funnene er vi enige om 

1715-1725 10 Pause 

1725-1800 35 Oppfølgingspunkter – bedre næringsutvikling – fra ord til handling  

1725-1745 20 Refleksjon rund hvordan følge opp dagens tema, kanskje ved hjelp at et enkelt 
prosessverktøy til hjelp for oppsummering og oppfølging basert på det deltagerne 
vet og har lært. Det vil være til hjelp for å samle seg om et felles bilde og gjøre det 



lettere å bli konkrete på oppfølging.   

• Hva har vi lært fra dagen?   

• Hvor ligger våre muligheter, styrker, utfordringer og svakheter?   

• Hva gjør vi allerede som vi kan bygge videre på?   

• Hva tar vi tak i først?   

• 3-3-3: Hva gjør “vi” nå i løpet av 3 dager + 3 uker og 3 måneder?   

• Hvilke eksterne ressurser kan kommunene spille på videre?   

• Alt dette som grunnlag for punktet nedenfor.   

• 'Bestillinger' til administrasjonen og andre   

1745-1800 15 Oppsummering og avslutning 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 

  

 45 Virkemidler for å lette næringsutvikling «Beste praksis»  

  Eksempler fra andre som har lykkes  

Hva har de gjort for å komme dit de er? (Hekte dette på de andre overskriftene vi 
belyser på denne lista)   

Refleksjon: Hva kan vi gjenbruke hos oss? Hvordan kommer egen kommune dit?   

Refleksjon: Hvilke kjennetegn kan vi identifisere fra de beste 
praksisfortellingene? Og hva betyr de for oss i vår kontekst?   

  45 Samspillet med andre aktører   

  20 Hvem bør vi samarbeide med?  

Fylkeskommunen; helhetlig plan, bo- og arbeidsmarkedsregioner  

Andre kommuner; naboer eller de som har gjort noe vi kan lære av  

Næringslivet og dets organisasjoner  

EU/EØS muligheter  

Leverandørutviklingsprogrammet 

1445-1500 15  Diskusjon i plenum 
 


