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Saksopplysninger:
Med bakgrunn i «Kommunal planstrategi i Balsfjord 2012 – 2015» har Balsfjord kommune 
vedtatt 
å starte arbeidet med en ny strategisk næringsplan for Balsfjord kommune. Sist vedtatte 
næringsplan er fra 2000, og er moden for en gjennomgang og revisjon.
Foreliggende planforslag er utarbeidet på bakgrunn av utredninger i forbindelse med 
kommuneplanen, statistikk og fakta som foreligger på nasjonalt nivå, regionale forhold 
(fylkeskommunale planer/utredninger), ByR-prosjektet1, samt relevante forhold slik de vurderes i 
Balsfjord innenfor næringslivet.

Kommunestyret er eier av strategisk næringsplan. I oppfølging og gjennomføring av planen vil
det være viktig å sikre involvering og samhandlingen mellom kommunen og nærings- og 
utviklingsaktører i Balsfjord, slik at alle drar mest mulig i samme retning. Samhandling, 
partnerskap og tilstrekkelig finansiering vil være avgjørende suksessfaktorer i gjennomføringen 
av påfølgende handlingsplan i planperioden. Handlingsplanen, som fremgår av del II, skal vedtas 
av kommunestyret og gjelde for fire år av gangen, og rulleres årlig i forbindelse med kommunens 
økonomiplan.

                                                
1 Prosjektet "Tromsøregionen – samspill og regional vekstkraft"
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Hvorfor utarbeide en strategisk næringsplan?
Næringsplanen skal være et verktøy i kommunens næringsarbeid. Skal planen fungere må den ha 
et innhold som kan brukes aktivt. Dette krever at planen er konkret, realistisk og godt forankret.
Den må også være «i samspill» med regionale planer. Analysen i forbindelse med ByR-
prosjektet er en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med næringsplanen. Sentrale elementer 
i analysen er  arbeidsplassutvikling og befolkningsutvikling.  
Telemarksforskning har utarbeidet en modell for attraktivitet som forklarer dynamikken i 
utviklingen på et sted og skaper forståelse for hvilke drivkrefter som påvirker utviklingen. Det
vurderes som en god modell for å forstå hvordan stedskvaliteter, befolkningsvekst og 
næringsutvikling henger sammen. Det er tatt utgangspunkt i denne modellen når mål og strategier
er utformet i strategisk næringsplan.

Prosess
Formannskapet har vært styringsgruppe for arbeidet, mens arbeidet har vært ledet av 
næringskonsulenten med faglig støtte fra rådmannen og strategisk ledelse, supplert med 
enhetsleder for landbruk. Det har vært avholdt en rekke møter i strategisk ledelse med 
næringsplanen på agendaen. I tillegg er det mobilisert for å involvere publikum og næringsliv, og 
arbeidet har vært annonsert/omtalt i lokalpressen og på kommunens hjemmesider. I tillegg er det 
sendt personlige invitasjoner. Til sammen har 20 representanter fra lokalt næringsliv deltatt på to 
møter hvor innsatsområder og aktuelle tiltak ble drøftet/konkretisert. Fra næringslivet har det 
vært flest representanter fra industri-/produksjonsbedrifter.

Struktur og innhold i planen
Høringsdokumentet er delt i 2 hoveddeler (Del I – Strategidokument og Del II - Handlingsplan 
2016 – 2020), og starter med en kort beskrivelse av kommunens rolle som samfunnsutvikler og 
landbruket i Balsfjord. Deretter presenteres attraktivitetsmodellen, forholdet til statlige og 
regionale planer/føringer, utviklingstrekk og konklusjoner fra analysen i ByR-prosjektet. 
Næringsutviklingsarbeid er samspill mellom kommune og næringsliv og oppgavefordeling/roller 
mellom kommune og næringsliv er tydeliggjort.

Vekst i arbeidsplasser er en viktig målsetting og skal skje ved å sikre og videreutvikle 
eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter. Planen foreslår mål, strategier og en 4 års 
handlingsplan fram mot 2020, innenfor 5 fokusområder:
 Bedrifter
 Besøk
 Bosetting
 Stedsutvikling og infrastruktur
 Omdømme

Innenfor hvert fokusområde er mål, strategier og tiltak beskrevet på bakgrunn av bl.a. innspillene 
som kom underveis i prosessen og i møter med representanter for ulike bedrifter/bransjer. 
Beskrivelsen av de ulike tiltakene varierer, enkelte er konkrete mens andre er mer på idéplanet. 
Vi har likevel valgt å legge sistnevnte inn i planen.
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Når det gjelder oppfølging foreslås det at rådmannen/strategisk ledelse har ansvar for at det 
gjøres en årlig
statusgjennomgang på tiltak, framdrift og økonomi, og at dette samkjøres tidsmessig med 
budsjett- og
økonomiplanarbeidet i kommunen.

Konklusjon:
Forslag til strategisk næringsplan legges ut til offentlig ettersyn/høring.

Rådmannens innstilling:

Forslag til strategisk næringsplan 2015-2025 legges ut til offentlig ettersyn.

Behandling i Formannskapet - 09.09.2015:

Vedtak i Formannskapet - 09.09.2015:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Etter fullmakt

Torunn Guleng
sekretær


