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Ørland kommune 
V/Næringssjef Arne Martin Solli  
 

Trondheim 22. august 2014 
 

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i 
Trondheimsregionen (NiT) til Strategisk næringsplan for 
Ørland kommune (ref 14953/2014/U01/ARNSOL) 
 
Vi viser til høringsbrev fra Ørland kommune angående forslag til Strategisk 
næringsplan for kommunen. NiT vil takke for muligheten til å komme med 
innspill til planen.  
 
NiT var pådriver for å få etablert en felles strategisk næringsplan for 
kommunene i Trondheimsregionen, og leder fremdeles arbeidet med 
gjennomføring av planen gjennom at vår administrerende direktør Berit Rian 
sitter som leder av Næringsrådet i Trondheimsregionen. 
 
En strategisk næringsplan kan være et godt verktøy for å løfte bevissthet 
rundt næringsutvikling og å peke ut retning for kommende arbeid. Det er viktig 
at en strategiplan er langsiktig. En strategisk næringsplan bør være koblet 
opp mot overordnet planverk i kommunene. Samtidig er det en utfordring å få 
eierskap til planen både internt i de kommunale enheter, og ikke minst hos 
næringsliv og øvrige samarbeidspartnere. 
 
Planen slik den foreligger minner lite om en strategiplan, men virker mer som 
et bakgrunnsdokument for punkt 5 og 6 i dokumentet, som slik NiT leser det 
er den egentlige strategiplanen. «Bakgrunnsdokumentet» burde ha 
tydeliggjort hvordan denne strategiplanen forholder seg til strategidokument 
for regionalt næringssamarbeid på Fosen, som nylig er vedtatt i Fosen 
Regionråd. 
 
Erfaringer med Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen tilsier at 
planen med fordel bør ha konkrete målbare målsettinger, slik som punkt 5.2 
med delmål er. Da er det lettere å se om en er på rett vei når evalueringer 
skal gjøres. 
 
Det er særdeles viktig at en strategiplan følges opp med konkrete tiltaksplaner 
som skal bidra til å nå målene i den overordnede strategiplanen. Disse kan 
med fordel rulleres oftere, slik det her legges opp til. «Bakgrunnsdokumentet» 
burde ha beskrevet hvordan arbeidet med gjennomføring av tiltaksplan er 
tenkt styrt og gjennomført. Det avgjørende at ansvarsforhold for 
gjennomføring er avklart og at det er avsatt ressurser (personell og penger) 
som sikrer fremdrift i tiltakene. Vår anbefaling er at Næringslivet inviteres inn 
til styringen av arbeidet med gjennomføring, slik at dette også er en 
handlingsplan som næringslivet har et eierforhold til. 
 



 

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NiT • Besøksadresse: Dronningens gt. 12 •  

Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 7408 Trondheim 

Telefon: 73 88 31 10 •  Org.nr. 938547955  

firmapost@nitr.no • www.nitr.no 

 

 

Når det gjelder de konkrete tiltak i handlingsplan for 2014-2016 er det 
vanskelig for NiT å komme med gode innspill. Vi antar at de foreslåtte tiltak er 
utarbeidet på bakgrunn av gjennomføre karlegginger/analyser og i tett dialog 
med næringslivet. Vi vil presisere viktigheten av at næringslivet blir tett 
involvert videre, både i styringen av arbeidet og i kontinuerlig oppfølging av 
handlingsplanen. Hvis så ikke skjer er det en reell fare for at planen av 
næringslivet ikke blir oppfattet som et godt verktøy for videre utvikling av 
næringslivet i Ørland. Selv om planen kun skal vedtas av kommunen er det 
viktig at også næringslivet får og tar et aktivt eierskap til planen og 
gjennomføringen av denne. 
 
NiT vil anbefale at alle næringssaker, og saker nevnt i handlingsplan, som 
skal fremlegges for formannskap/kommunestyre henviser til strategisk 
næringsplan og handlingsplanen. På den måten vil politikerne se at planen er 
et levende verktøy i det daglige næringsarbeidet i kommunen. Dette vil sikre 
forankring internt for pågående arbeid. 
 
Tiltaksplanene synes vel omfattende med tanke på at handlingsplanen gjelder 
ut 2016. Her må det gjøres en prioritering som er realistisk med tanke på 
ressurser avsatt til gjennomføring. Innen handlingsplan endelig vedtas bør de 
ulike tiltak konkretiseres, gjøres målbare, og ressursbruk til hvert enkelt tiltak 
avklares. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Næringsforeningen i Trondheimsregionen 
 
 

 
Børge Beisvåg 
Næringspolitisk leder 


