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Næringsstrategi Kongsberg 2030

Rådmannens anbefalte innstilling/
Næringsstrategi Kongsberg 2030 underbygger visjon og mål i Kommuneplan for
Kongsberg 2018-2030. Næringsstrategi for Kongsberg 2030 datert januar 2019
vedtas og sendes på høring.
Høringsfrist settes til fire uker etter utsending.

Organisasjonssak
Det skal fremkomme i saken på hvilken måte ansattes organisasjoner er involvert/hørt.

Bakgrunn/ingress
Næringsstrategi Kongsberg 2030 er en revisjon av Næringsstrategien fra 2014 og
bygger på kommuneplan for Kongsberg. Næringsstrategien ble først fremlagt
formannskapet 31. oktober 2018 med følgende vedtak:
Rådmannens forslag til næringsstrategi for Kongsberg 2030 sendes tilbake. Det må
utarbeides en strategi for alle kommunens næringer ikke bare industri. Den må
inneholde klare mål og strategier.
Fremlagte forslag er en strategisk overbygning for næringsutviklingsarbeidet i
Kongsberg kommune. Denne følges opp med fire egne planer:
Industri – behandles januar 2019
Landbruk – behandles mai 2019
Reiseliv – behandles november 2019
Handel – arbeidet er ikke påbegynt og vil bli behandlet tidligst høsten 2019.
Det er kommunens planstrategi, vedtatt av nåværende kommunestyret høsten
2016, som danner grunnlaget for hvilke planarbeider som prioriteres. I denne er
Næringsstrategien nevnt spesifikt, og konkretisert gjennomført som del av arbeidet
med Kommuneplanens samfunnsdel. En egen temaplan for Landbruk er også
spesifisert i planstrategien. Når det gjelder strategi for handelsnæringene i
Kommunen, og for reiselivs- og besøksnæring, så er det ikke omtalt i vedtatte
planstrategi. Et nærmere arbeid med disse næringene inngår derfor som forslag til
tiltak i planstrategiens kap 6 og kommuneplanens samfunnsdel.
Saksutredning

Etter en utfordrende periode der Kongsberg mistet mange industriarbeidsplasser
som følge av krisen i oljeindustrien, ser vi nå at sysselsettingen igjen er på vei opp.
Krisen viser hvor utsatte vi er for de globale konjunkturer vi er og hvor viktig det er å
utvikle et næringsliv som er mangfoldig og robust der kompetanse utvikles og
benyttes strategisk for å stimulere til en bærekraftig vekst i henhold til FN sine 17
bærekraftsmål. En dynamisk og proaktiv næringsstrategi som inkluderer mangfoldet
av næringer: industri, handel, reiseliv, jordbruk/skogbruk som skal bidra til
bærekraftig vekst for Kongsbergsamfunnet.
Det opprinnelige arbeidet med næringsstrategien ble gjort i tett samarbeid med
næringslivet på Kongsberg. Innspillene fra næringslivet danne sammen med
kommuneplanen grunnlaget for denne strategien.
Kongsberg kommune har i arbeidet med det fremlagte forslaget og så fått faglig
bistand fra Universitet i Sørøst Norge (USN).
Kommunestyret vedtok i kommuneplanen en visjon for Kongsberg:
«Teknologibyen Kongsberg: -vekst gjennom kunnskap og kultur».
Innsatsområdene er:
1. Felles budskap
2. Attraktivt studie- og kompetansemiljø
3. Ledende på innovasjonskraft – bidra til vekst og nyskapning
4. Fellesprosjekter
5. Beredskap for vekst
6. Kongsberg som attraktivt livsmiljø
7. Kongsberg som bærekraftig samfunn
Organisering
Prosjekteier: Kongsberg kommune v/ formannskapet.
Utarbeidelse av strategien: Rådmannen i Kongsberg
Prosjektledelse: Strategi- og omdømmesjef
I arbeidet er det innhentet innspill fra næringslivet etter tett samarbeid i forkant av
forrige forslag til strategi.
USN har bistått prosjektleder med faglig innspill i prosessen.
Prosess
Viser til saksfremlegg fra 31.10.2018 og beskrivelsen av den opprinnelige
prosessen.
Rådmannen har siden behandlingen i formannskapet 31.10.2018 utarbeidet et nytt
forslag basert på innholdet i det opprinnelige forslaget, men utvidet til å gjelde hele
bredden i Kongsbergs næringsliv, slik formannskapet ønsket.
Arbeidet er gjort i dialog med USN og næringslivets aktører for å sikre strategiens
faglige og strategiske kvalitet.
Gjennomføring
Kommunen eier og vedtar strategien, og vi følger opp med konkrete planer for
tidligere nevnte næringer. Kongsberg kommune skal ikke gjennomføre strategien
eller de kommende planer alene, men i tett samarbeid med næringsliv,

utdanningsmiljøene, interessegrupper og andre myndigheter og
virkemiddelapparat. En avgjørende suksessfaktor for kommunen er å lykkes med
samhandling og fellesskap i gjennomføringen.
Rådmannen vil berømme næringslivet i Kongsberg for godt samspill i prosessens
tidlige fase og USN for godt faglig samarbeid.
Rådmannen anbefaler å sende strategien på høring før endelig behandling og
vedtak.

Vedlegg: Forslag til Næringsstrategi Kongsberg 2030 datert januar 2019.

