
Kjøreplan – Næringsaktive kommuner, hel dag  

  Dato 

0900-0910 10 Velkommen 

Hensikten med dagen. Presentere padlet og hvordan det brukes i dag.  

Ordfører 

0910-0950 40 Hva er kommunestyrets rolle i næringsutvikling?    

0910-0925 15 Kommunens rolle i samfunnet  

Kommunestyret rolle i næringsutviklingen  

Kommuneplanens samfunnsdel 

 

0925-0945 20 Refleksjon: (spørsmål legges inn i padlet)  

Hvordan få næringsutvikling inn i det daglige politiske arbeidet?  

Kommuneplanens samfunnsdel, inkl. Næringsutvikling   

0940-0950 10 Plenumsdialog 

0950-1000 15 Pause 

1015-1125 70 Hvordan ser næringslivet ut i vår kommune? 

1015-1030 15 Næringsstruktur, ulike bransjer, sysselsetting etc. (Telemarksforsknings kart) og  

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

Hvordan ser det ut, hvordan vil vi ha det, hvordan ser omverden på oss? 

Kommunen kjører denne delen, gjerne sammen med NHO, F-kommunen 

1030-1110 40 Noen stemmer fra vårt eget næringsliv, eller næringslivtorg der flere aktører viser 
seg fram  

Innlegg fra en næringslivsaktør eller næringslivsforening 

inkl. spørsmål og svar 

1125-1130 5 Kort oppsummering  

 

 

1130-1200 30 Lunsj, lokal kafe og en kulturbedrift? 

1200-1300 70 Hva skal til for å lykkes med næringsutvikling 

1300-1330 30 Hvilke kriterier er viktigst å gjøre noe med? 

Verktøy for næringsutvikling 

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

Gode eksempler fra andre kommuner 



1330-1350 20 Refleksjon: (spørsmål legges inn i padlet) 

Hva av dette passer for vår kommune? 

Hvilke kjennetegn ............ 

Hva er det viktigst at vi tar tak i?  

1350-1410 20 Plenumsdialog: 

Disse funnene er vi enige om 

1410-1425 15 Pause 

1425-1500 45 Samspillet med andre aktører   

1425-1445 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  

distriktssentret, og Innovasjon Norge 

1445-1500 15  Diskusjon i plenum 

1500-1545 45 Oppfølgingspunkter – bedre næringsutvikling – fra ord til handling  

1500-1510 10 Hva gjør vi etter dagen i dag?  

Blir dette bare nok en informasjonsdag eller gjør vi noe?  

1510-1530 20 Refleksjon rund hvordan følge opp dagens tema. Ta utgangspunkt i det som er 
notert i padlet.    

• 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?   

• 'Bestillinger' til administrasjonen og andre   
 
Avklaring om vegen videre 

1530-1545 15 Oppsummering og avslutning 

 


