
Interkommunalt politisk råds behandling i møte 12.03.2021 sak 3/21: 
 
Næringssjef Eirik Haagensen orienterte om planen og endringer etter høringsrunden.  
 
Oddvar Myhren Møllerløkken (H) fremmet følgende forslag til endringer i planen:  
 
Under kapittel "Ambisjoner for regionen" endres rekkefølgen av anvendelsen av 
strategiske virkemidler til følgende: 
 
Jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunenes rolle som vertskommuner for næringslivet. 
 
Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som møter behovene.  
 
Utvikle og styrke utvalgte klynger.  
 
Jobbe smartere og mer proaktivt med store strategiske saker.  
 
Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale forretningsmodeller i 
næringslivet i regionen.  
 
Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle samfunnet og næringslivet.  
 
Fortelle gode historier fra regionen. 
 
Under kapittel "Hva forteller oss at vi er på rett vei?": 
 
Endre rekkefølge og noe ordlyd: 
 
Mål 1: Vi har et næringsliv som oppnår lønnsomhet og skaper arbeidsplasser på minimum 
nivå med landsgjennomsnittet 
 
Mål 2: Vi skal bli bedre vertskommuner for næringslivet. 
 
Mål 3: Vi skal ha attraktive næringsarealer tilgjengelig. 
 
Mål 4: Vi har tilflytting på nivå med landsgjennomsnittet.  
 
Mål 5: Vi har et næringsliv der bærekraft og teknologi får økt strategisk betydning i 
bedriftene. 
 
 
Votering: 
Rådets medlemmer sluttet seg til endringsforslagene fra Møllerløkken. 
 
 
Interkommunalt politisk råd 
VEDTAK: 
 

1. Revidert forslag til strategisk næringsplan sendes over til kommunene for 
sluttbehandling med følgende endringer:  



Under kapittel "Ambisjoner for regionen" endres rekkefølgen av anvendelsen av 
strategiske virkemidler til følgende: 
 
Jobbe kontinuerlig med å forbedre kommunenes rolle som vertskommuner for næringslivet. 
 
Bidra til at næringsaktører har tilgang på næringsarealer som møter behovene.  
 
Utvikle og styrke utvalgte klynger.  
 
Jobbe smartere og mer proaktivt med store strategiske saker.  
 
Bidra til økt kompetanse om og bruk av bærekraftige og digitale forretningsmodeller i 
næringslivet i regionen.  
 
Bruke innbyggerinvolvering, samarbeid og teknologi for å utvikle samfunnet og næringslivet.  
 
Fortelle gode historier fra regionen. 
 
Under kapittel "Hva forteller oss at vi er på rett vei?": 
 
Endre rekkefølge og noe ordlyd: 
 
Mål 1: Vi har et næringsliv som oppnår lønnsomhet og skaper arbeidsplasser på minimum 
nivå med landsgjennomsnittet 
 
Mål 2: Vi skal bli bedre vertskommuner for næringslivet. 
 
Mål 3: Vi skal ha attraktive næringsarealer tilgjengelig. 
 
Mål 4: Vi har tilflytting på nivå med landsgjennomsnittet.  
 
Mål 5: Vi har et næringsliv der bærekraft og teknologi får økt strategisk betydning i 
bedriftene. 
 
 


