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Forord
—

Stokmarknes den 10.12.2020

Tenker du på fremtiden til Hadsel? Lurer du
på hvordan det vil se ut der du bor? Hva vi
lever av? Hvordan vi har det i Hadsel om fem
år? Ti år? Kanskje tjue år? Og hvordan du
kommer til å ha det?

Foto: Hege Abrahamsen

Kommunen er opptatt av disse spørsmålene hver
eneste dag og vi har store ambisjoner for fremtiden vår:
Vi vil være en attraktiv og levende kommune både for
innbyggerne våre og besøkende. Hadsel skal være en
god kommune, med et hav av muligheter.
Denne strategiske næringsplanen er en kronologisk
liste over de tingene vi tror det er lurt å gjøre for å skape
økonomisk vekst.
Sentrale og bærende elementer i den strategiske
næringsplanen er attraktivitet, samarbeid, samhandling
og samskaping mellom næringsliv og det offentlige. Det
skal satses på å videreutvikle dette, slik at det skapes
enda flere positive virkninger for lokalsamfunnet og en
gunstig, ønsket og bærekraftig utvikling.
Når det gjelder handlinger og tiltak for å følge opp den
retningen næringsplanen beskriver, er denne oppgaven
et felles anliggende der vi alle må bidra. Kommunen
vil blant annet aktivt bruke vårt næringsfond som et
virkemiddel, slik at vi i samarbeid med kommersielle
aktører kan nå våre mål.

Lena Arntzen
Ordfører

Ola Morten Teigen
Kommunedirektør
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Denne nye planen er et resultat av en omfattende
prosess med bred involvering av det lokale næringslivet. En viktig oppgave de nærmeste årene blir å sette
denne planen ut i livet og gjøre ord til handling. Dette
krever fortsatt positive holdninger, godt samarbeid og
stor innsats.
Næringsplanen gjelder frem mot år 2029, men vi må
kunne være fleksible til også å ta tak i muligheter som
dukker opp, som ikke er belyst i planen. Dette fordi det
vil dukke opp nasjonale og regionale planer i denne
planperioden, som også vil påvirke arbeidet vårt.
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1.

Bakgrunn

—

1.1
Hvorfor skal vi ha en strategisk næringsplan?

Hadsel kommune skal være attraktiv for både
innbyggere, besøkende og næringsliv. Basert på innspill
fra næringslivet, offentlig statistikk og forskning har vi
i denne planen fokusert på å systematisere hvordan vi
skal jobbe med næringsutvikling fram mot 2029. Dette
er ikke en plan for hvordan bedrifter skal utvikle seg,
men en plan som viser muligheter og potensiale for en
ønsket fremtid og hvordan vi som kommune best mulig
kan legge til rette for vekst.

Vi har listet opp gjennomførte tiltak i vedlegg 7.1
Metode og oppfølging, og vi har summert opp
innspillene fra næringslivet i vedlegg 7.2. Prosatekst
av funn – en sammenfatning av næringslivets egne
meninger og en oversikt over kildemateriale og
kunnskapsgrunnlag finnes i vedlegg 7.3. Kildemateriale
benyttet. Funnene i datainnsamlingen er sentrale for de
føringene og prioriteringer som er gjort i næringsplanen
for Hadsel. Fullstendig plan med vedlegg kan lese på
Hadsel kommunes hjemmesider.

Hadsel kommune ønsker å lykkes med næringsutvikling
gjennom at næringslivet selv oppnår gode resultater og
at kommunens tilrettelegging er så god som til enhver
tid mulig, innenfor de rammene vi har til rådighet. Det
er essensielt at næringslivet har eierskap til planen og
identifiserer seg med våre mål.
Denne planen skal være en plan for Hadsel i kraft av
at næringslivet i kommunen er bærere av ideene og
prosjektene som hører til. Politisk og administrativt kan
kommunes rolle og involvering variere etter rådende
betingelser.

1.2
Hvordan har vi jobbet oss fram til resultatet?

For å kunne komme frem til overordnede mål og
strategier for næringsarbeidet i kommunen har det vært
behov for å gjøre en del utredninger og kartlegging av
dagens situasjon. Det har vært ønskelig å finne ut
hvordan næringslivet og dets rammebetingelser er i
kommunen i dag, herunder hvordan øvrige rammebetingelser også påvirker næringslivet. Dette omfatter
blant annet å kartlegge hvordan dagens boligmarked,
kultur- og fritidstilbud, utdanning, infrastruktur,
plassering, og lignende påvirker næringslivets
rammebetingelser. Publikasjoner, statistikk, regionaleog nasjonale strategier har også vært en stor del av
datainnsamlingen. Datamaterialet benyttes også til
å kartlegge handlingsrom for næringsutvikling i
kommunen i fremtiden.
6

“

En plan som viser
muligheter og potensiale
for en ønsket fremtid og
hvordan vi som kommune
best mulig kan legge til
rette for vekst.

„

2.

Kommunen som
næringsutvikler
mot 2029

—

Kommunens rolle som næringsutvikler har
blitt stadig mer kompleks de siste årene.
Skillet mellom næringsutvikling og annen
samfunnsutvikling har blitt mindre og det
krever at vi er tydelig på hva som er og skal
være kommunes rolle fremover.
Fra Notat: Hvordan rigge seg for å bli best på
næringsutvikling?
For å forstå og drøfte hvordan en kommunes næringsutviklingsarbeid best bør organiseres og ivaretas, er det
nødvendig å være bevisst på at vi her snakker om flere
roller:
– FORVALTNINGSROLLEN, som handler om å sørge for å
ivareta brede samfunnsmessige interesser i henhold til
offentlige lover, forskrifter og reglement.
– PRODUSENTROLLEN, som innebærer å yte tjenester
overfor lokalt næringsliv (bedrifter og etablerere). Dette
kan både omfatte disponering av ulike økonomiske
virkemidler, og å yte veiledning og rådgivning. Her er
det ofte snakk om en direkte bedriftsrettet innsats.
– ENTREPRENØRROLLEN, handler om å initiere og
gjennomføre utviklingsprosjekter i samarbeid med
næringslivet, utvikle og følge opp strategiske planer,
delta aktivt på lokale næringslivsarenaer, gjennomføre
bedriftsbesøk m.m. Mye av denne aktiviteten og engasjement er kjennetegnet av å være tilrettelegging for
næringslivsvekst, og begrunnet i at det indirekte bidrar
til ønsket næringsutvikling. Dette kan være rekrutteringstiltak, sentrums- og eller stedsutvikling, utvikling
av nye utdanningstilbud, m.m.
De tre rollene over er blant annet studert av Moen
(2011). Her heter det blant annet:

For å lykkes i forvaltningsrollen må kommunen ha rask
saksbehandling og gode reguleringsplaner. For det
andre bør kommunen vise interesse for bedriftenes
utfordringer, noe som også betinger gode kunnskaper
om de lokale bedriftene (produsentrollen). For det
tredje bør kommunen ha et (demokratisk) møteforum
med det lokale næringslivet og andre næringsaktører om
de strategiske næringspolitiske valgene (entreprenørrollen). I tre ulike FAFO-rapporter (Hødnebø og Lund
1994), (Nergaard 1996) og (Moen 2011) poengteres det
at den viktigste rollen kommunen har for næringslivet
i de største kommunene er tilrettelegging i forhold til
plan og utvikling, kapasitet på infrastruktur og næringsarealer, dvs. forvaltningsrollen. I de mindre distriktskommunene derimot, vektlegges kommunens rolle
som produsent og entreprenør i større grad. Vi finner
støtte for dette synet blant annet i studien til Aarsæther
og Nyseth (2007). Av 66 samfunns- og næringsutviklingsprosesser (innovasjoner) i 21 småkommuner i de nordiske
landene, hadde kommuneorganisasjonen en rolle i
65 av disse. Dette tolkes som et klart uttrykk for at
kommunen har en særlig rolle og betydning for at
næringsutvikling og nyskaping skal skje i norske
distriktskommuner1.
En studie gjort av Telemarksforsking undersøkte hva
15 suksessrike gjorde med utgangspunkt i holdninger,
handlinger og hendelser. Funn og resultater ble oppsummert i rapporten Suksessfulle distriktskommuner2.
Rapporten peker på at det er noen tydelige spor som
forklarer suksessen og bidrar til å belyse ulike måter
å drive utvikling på. Fire retninger tekkes spesielt
frem som toneangivende i de 15 kommunene som ble
studert; stedlig kultur, smådriftsfordeler, ildsjeler og at
kommunene griper de mulighetene som finnes.
1
2

Notat: Hvordan rigge seg for å bli best på næringsutvikling?
Suksessfulle distriktskommuner
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3.

Overordnet mål

—

Vi skal ha en aktiv nærings-, areal-, og
samferdselspolitikk som følges opp med
initiativ og engasjement fra politisk og
administrativ ledelse.
Vi skal ha aktivt eierskap til utvikling og tilrettelegging
av næringsarealer med god kommunal infrastruktur.
Vi skal være imøtekommende og tillitsskapende og i
samarbeid med utviklingsmiljø skal vi vise handlekraft,
være oppsøkende, proaktive og tett på næringslivet.
Vi skal bygge nettverk og vi skal begeistre. Vi skal ha
dedikerte ressurser som jobber med næringsutvikling
og bedriftsetableringer.
Vårt arbeid med bærekraftig næringsutvikling skal ta
utgangspunkt i næringssammensettingen vi har og
hvilke muligheter dette gir og vi skal jobbe for økt lokal
verdiskaping og dermed klatre i verdikjeden.

“ „

Vår fremste oppgave er å
være en samfunnsutvikler
– en umulig oppgave for en
kommune alene.
Dette målet er formulert med bakgrunn i informasjonsinnhenting fra næringslivet og følgende studier og
rapporter: Menon Economics – Næringsvennlige
kommuner i 20303, Suksessrike distriktskommuner
anno 2018 (Vareide, Svardal, Storm og Groven)4, «Skandinaviske best cases i kommunalt næringsarbeid» fra
Oxford Research5, Hvordan rigge seg for å bli best på
næringsutvikling? (Wekre og Jensen 2018)6 og Distriktskommunen som næringsutvikler (Aarsæther, Bye og
Myhr 2020)7.
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Menon Economics – Næringsvennlige kommuner i 2030
Suksessrike distriktskommuner anno 2018
5
Skandinaviske best cases i kommunalt næringsarbeid

3.1 Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling betyr i denne sammenhengen
en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å
ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner
skal få dekket sine behov. Her vil bl.a. klima og miljø stå
sentralt, men også andre emner er aktuelle. FN har laget
17 bærekraft-mål som vi må følge. Bærekraftmålene er
verdens felles arbeidsplan, blant annet for å sikre sosial
rettferdighet og god helse og stanse tap av naturmangfold og klimaendringer. Målene skal vise vei mot en
bærekraftig utvikling på kort og lang sikt.

Dette er FNs bærekraftmål:

FNs bærekraftmål er skalert til nasjonalt nivå, og det er
kommunene som må iverksette disse. I de etterfølgende
tabellene er alle strategier derfor satt opp mot FNs
bærekraftsmål.

Hvordan rigge seg for å bli best på næringsutvikling?
Distriktskommunen som næringsutvikler

3

6

4
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3.2 Attraktivitet

Det er flere faktorer som avgjør kommuners og regioners vekst. Noen av disse faktorene er kommunen
direkte ansvarlige for og kan påvirke. Disse faktorene er
bostedsattraktivitet, etablererattraktivitet og besøksattraktivitet8.
Andre faktorer som vi ikke direkte har påvirkning på,
kan vi stimulere til og legge til rette for. Attraktivitet
og samarbeid om samskaping henger tett sammen
og er derfor slått sammen. En nærmere beskrivelse av
bakgrunnen for denne satsingen kan du lese mer om i
vedlegg 7.4 Attraktivitet og samarbeid.

HVOR SKAL VI?
Vi skal jobbe for best mulig fremtidig vekstevne i Hadsel
og vi må jobbe med følgende forsterkende elementer:
1. Vi skal være attraktive for etablerere
2. Vi skal ha lærlingeplasser inne relevante fag
3. Vi skal ha attraktivt næringsareal på strategisk
		 viktige steder i kommunen
4. Vi skal bidra til at Hadsel er en attraktiv
		 besøksdestinasjon
5. Vi skal legge til rette for samarbeid og vi skal
		 koble aktører
6. Vi skal synliggjøre fortrinnene med å bo, leve,
		 arbeide og drive næring i Hadsel
7. Vi skal tiltrekke oss ny kompetanse
8. Vi skal kunne tilby boliger og boligtomter til et
		 bredt segment

Redegjørelse av faktorene
Attraktivitetspyramiden
10
BANK-modellen

Hvordan skal vi gjøre det?
Vi skal jobbe for å kunne å tilby attraktive næringstomter med god kvalitet og kapasitet på infrastruktur.
Gjennom en helhetlig reiselivssatsing skal vi bli en
attraktiv besøksdestinasjon. Vi skal jobbe for å løfte
regionens omdømme og synlighet. Vi skal jobbe for å ha
et næringsmiljø med offensiv holdning og vilje til å samarbeide og å investere i unge talenter og ny kunnskap.
Vi skal samarbeide med næringen, fylkeskommunen og
opplæringskontor for å sikre læreplasser til ungdom.
Denne satsingen underbygges av Attraktivitetspyramiden
av Telemarksforsking9 og Programteori for attraktivitet
og BANK-modellen10 for regional utvikling.
Gå til handlingsplanen for denne strategien for å se
hvilke handlinger som er planlagt for å nå målene.

8
9
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3.3 Samarbeid og samskaping

Samskaping eller Co-creation – blitt trukket frem
som en viktig faktor for organisasjoners suksess11. Deltakerne i et nettverk12 må på ulike måter mobiliseres og
engasjeres slik at samskaping skjer og resultater oppnås.
Næringslivet velger i stor grad selv hvorvidt de vil samarbeide med det offentlige utover forhold gitt i lover
og forskrifter. De må se et poeng i samarbeid med kommunen: Et samarbeid vil først være fruktbart og gi en
mening dersom det kommer noe ut av det, dvs. at
partene har noe å gi hverandre som gir en «vinnvinn»-situasjon. Privat næringsliv og den byråkratiske
offentlige verden opererer med ulik hastighet. For å
utjevne hastigheten er hele denne planen bygget på
governance prinsippet. Les mer i vedlegg 7.5 Samskaping.

HVOR SKAL VI?
1. Vi skal være en naturlig utviklingspartner
2. Vi skal legge til rette for relevante møtearenaer
3. Vi skal jobbe for å ha tette relasjoner til næringslivet
4. Vi skal drive utvikling basert på SMART		 spesialisering13

Hvordan skal vi gjøre det?
Vi skal ha en positiv innstilling, en uformell tilnærming
og gode holdninger til aktørene. Det som kjennetegner
oss er at vi skal være nysgjerrige, inviterende, ambisiøse,
modne og samskapende i næringsarbeidet.
• Vi skal være tydelig på kommunens handlingsrom
og det vi kan tilby
• Vi skal formidle ressurser
• Vi skal være oppsøkende og treffe næringslivet
der de er

“

„

Samskaping: Oppnå resultater ved
å mobilisere kompetanse, ideer,
engasjement og virkelyst mellom
næringsliv, utviklingsaktører,
forskning, innbyggere og kommune.

Denne satsingen underbygges Michael Porters diamant
for regional utvikling og klyngeteori.
Gå til handlingsplanen for denne strategien for å se
hvilke tiltak som er planlagt for å nå målene.

Samskaping og innovasjon
Nettverk og næringsklynge
13
Hva er smart spesialisering?
11
12
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3.4 Innovasjon og entreprenørskap

En beskrivelse av situasjonen i dag og bakgrunnen
for denne satsingen kan du lese mer om i vedlegget
7.7 Innovasjon og entreprenørskap.
HVOR SKAL VI?
1. Vi skal øke Hadsel sin andel av innovasjonsmidler.
2. Vi skal være en tilrettelegger og en koblingsaktør.
3. Vi skal skape interessante møteplasser.
4. Vi skal jobbe for et samarbeid om en analyse av
		 regionens muligheter og fordeler.
5. Vi skal være en pådriver for å styrke koblingene
		 mellom FoU og lokalt/regionalt næringsliv.

Hvordan skal vi gjøre det?
Vi skal gjennom aktiv bruk av kompetanse, nettverk og
ressurser bidra til nyskapning, bedriftsetablering,
utvikling og vekst i kommunen og regionen.
Vi skal fortsette å samarbeide med Ungt Entreprenørskap
Nordland og bidra til at deres strategi for entreprenørskap i utdanningen styrker de unges evne til å se og
utnytte mulighetene i økonomisk, sosial og kulturell
sammenheng. Dermed legges grunnlaget for framtidig
entreprenørskap, innovasjon, omstilling og verdiskaping i hele landet14.
Vi skal ha en tydelig og effektiv gründerstrategi.
Gå til handlingsplanen for denne strategien for å se
hvilke tiltak som er planlagt for å nå målene.

14

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/
strategiplaner/75561_entrepenorskap_strategi.pdf
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4.

Utviklingsområder

—

4.1 Fiskeri og havbruk

Hadsel er geografisk plassert midt i to svært spennende
og viktige regioner i Norge innen fiskeri og havbruk,
nemlig Lofoten og Vesterålen. Plasseringen er “midt i
smørøyet” sammenliknet med mange andre kystsamfunn. At kommunen er vertskap for nasjonale lokomotiv
som Nordlaks og Lerøy, gjør at Hadsel har en unik
posisjon med tanke på vekst og utvikling innen marine
næringer og leverandørbedrifter.
Fiskeri- og havbruk har betydelig ringvirkningseffekter
på verdiskaping i andre tilknyttede næringer. Næringene er forventet å ha stort potensial for bærekraftig
vekst, ifølge nasjonale forventninger. Hadsels næringsliv mener fiskeri og havbruk bør være et av kommunens satsingsområder fremover. For mer kunnskap om
grunnlaget for satsingen kan du lese vedlegg 7.9 Fiskeri
og havbruk.
HVOR SKAL VI?
1. Vi skal legge til rette for bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de naturgitte og
menneskeskapte ressursene innen fiskeri og havbruk.
2. Vi skal være en naturlig utviklingspartner som
samarbeider med næringslivet og statlige
myndigheter for bærekraftige løsninger.
3. Vi skal legge til rette for relevante møtearenaer.
4. Vi skal bidra til å få løst felles utfordringer sammen
med næringslivet.
Hvordan skal vi gjøre det?
Kommunens rolle for å bidra til ønsket utvikling kan
overordnet være både tilrettelegger, koordinator,
forvalter, tilskudds- og långiver, plan- og bygningsmyndighet, bindeledd, samt utviklingspartner sammen
med fiskeri- og havbruksnæringen for på best mulig
måte å bidra til gode og bærekraftige vekstvilkår.
Gå til handlingsplanen for denne strategien for å se
hvilke handlinger som er planlagt for å nå målene.
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4.2 Reiseliv

En beskrivelse av situasjonen i dag, forarbeidet og
bakgrunnen for denne satsingen kan du lese mer om i
vedlegg 7.3 Reiseliv.

HVOR SKAL VI?
Vi skal basere reisemålsutviklingen vår på reiselivsstrategien for Vesterålen, Bærekraftig vekst mot 202515,
som kommunestyret vedtok 20.06.2019 sak 37/19 og
Handlingsplan Bærekraftig reisemålsutvikling16. Disse
planene overlapper hverandre og tar et helhetlig grep
rundt utvikling av reiselivet i regionen.
1. Hadsel som destinasjon skal ha oppnådd Merket
for bærekraftig reisemål17.
2. Vi skal være en tilbyder av flere selvstendige
besøksgrunner og vi skal tilby en god totalopplevelse
for midlertidige innbyggere.
3. Vi skal alltid ha tilgjengelig informasjon og produkter.
4. Reiselivet i kommunen skal være bærekraftig utviklet
rundt kommunens naturgitte kvaliteter, egenart og
fortrinn.

Hvordan gjør vi det?
Vi skal jobbe med god tilrettelegging og besøksforvaltning. Vi skal bidra til å etablere flere gode,
selvstendige besøksgrunner og vi skal bidra til at
relevante organisasjoner lykkes med sine satsinger.
Opplevelses- og servicemulighetene i Hadsel skal
være godt kommunisert.
Gå til handlingsplanen for denne strategien for å se
hvilke handlinger som er planlagt for å nå målene.

Reiselivsstrategi for Vesterålen – Bærekraftig vekst mot 2025
Handlingsplan Bærekraftig reisemålsutvikling
17
Innovasjon Norge – Merket for bærekraftig reisemål
15
16
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4.3 Landbruk

Forarbeidet til, og bakgrunnen for denne satsingen kan
du lese mer om i vedlegg 7.6 Landbruk.

HVOR SKAL VI?
1. Verdiskapingen i jordbruket opprettholdes og
		 utvikles i tråd med nasjonale mål.
2. Vi skal ha økt verdiskaping i skogbruket og et
		 bærekraftig skogbruk.
3. Vi skal jobbe med omstillingen av jordbruket og
		 bidra til en mer rasjonell drift.
4. Ha et velfungerende og serviceytende landbruks		 kontor lokalt og bidra til et godt samarbeidsklima
		 for aktørene i næringen.
5. Vi skal tilrettelegge for enkle generasjonsskifter og
		 rekruttering til landbruket.
6. Vi skal øke Hadsels andel av offentlige virkemidler
		 innen utviklingen av landbruk.

Hvordan skal vi gjøre det?
• Vi skal satse på og legge til rette for nydyrking av
dyrkbar jordbruksjord18.
• Vi skal være profesjonelle veiledere og rådgivere
med god lokal og regional kunnskap.
• Vi skal være aktive i det pågående interkommunale
arbeidet med å utvikle en regional landbruksstrategi
og vi skal arbeide godt lokalt etter denne strategien.
• Gjennom arealforvaltning skal vi nyttiggjøre oss
tilgjengelige jordbruksarealer som ligger brakk og ha
en offensiv holdning til jordvern19.
• Vi må tilpasse våre virkemidler til lokale utfordringer
som blant annet kan forenkle generasjonsskifter20.
• Vi skal legge til rette for flere kontaktpunkt mellom
virkemiddelapparat og landbruket.
• Vi skal være behjelpelige med etableringer av lokale
masseuttak for bygging av nødvendig infrastruktur i
landbruket.

Gå til handlingsplanen for denne strategien for å se
hvilke handlinger som er planlagt for å nå målene.

“

Ha et velfungerende og
serviceytende landbrukskontor lokalt og bidra til et
godt samarbeidsklima
for aktørene i næringen.

„

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/eiendom/nydyrking/skjema
https://www.fylkesmannen.no/Landbruk-og-mat/Jordvern/
20
https://www.fylkesmannen.no/globalassets/fm-nordland/dokument-fmno/landbruk-og-mat-dokumenter/naringsutvikling-dokumenter/veileder-generasjonsskifte.pdf
21
https://www.innovasjonnorge.no/no/tjenester/landbruk/finansiering-for-landbruket/tilleggsnaring/
18
19
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• Kommunen skal tilrettelegge for etablering av
tilleggsnæring, og være behjelpelige overfor bønder
som ønsker å videreutvikle sitt gårdsbruk21.
• Vi skal støtte opp om den lokale skogbruksnæringen
for fremtidig uttak og bidra til etableringen av lokal
treindustri.
• Vi skal være aktive i markedsføringen av de støtteordningene som inngår i strategisk plan for Lofoten
og Vesterålen for bruken av skogbruksmidlene og
kulturlandskapsmidlene.

15

4.4 Handel og service

Handels- og servicebransjen i Hadsel er liten, men viktig
for kommunens bolyst og attraktivitet. Det er stort sett
små lokaleide bedrifter som igjen har sterk personavhengighet til eier og driver.
Forarbeidet til og bakgrunnen for denne satsingen kan
du lese mer om i vedlegg 7.8 Handel og service.

HVOR SKAL VI?
1. Handels- og servicenæringen i Hadsel skal bidra til
		 god tettstedsutvikling.
2. Vi skal tiltrekke flere etableringer innen storhandel.
3. Sentrumsgårdene skal bli interessante investe		 ringsobjekter.
4. Handelsstanden er godt organisert og har felles
		 åpningstider.
5. Ha flere nisjebutikker og serverings- og spiseste
		 der med særpreg.
6. Ha aktiviteter i sentrum også etter arbeidstid
		 – et levende sentrum.

Hvordan skal vi komme oss dit?
Vi skal bidra til fellesprosjekter som utvider butikkopplevelsen og vi skal legge til rette for samarbeidsprosjekter
som bidrar til økt omsetning for handelsstanden.
Støtte etableringer av nisjebutikker som komplimenterer
dagens tilbud slik at handelen i Hadsel tilbyr er bedt
spekter av produkter og tjenester. Vi vil jobbe for å ha
attraktive næringsarealer for storhandel. Gjennom økt
tillatt byggehøyde vil sentrumsbygg bli mer interessante
investeringsobjekter. Fortetning i sentrum vil øke næringens kundegrunnlag.
Denne satsingen er basert på innspill fra næringen
gjennom to workshops, samt litteraturstudier.
Gå til handlingsplanen for denne strategien for å se
hvilke tiltak som er planlagt for å nå målene.

16
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4.5 Stokmarknes Miljøhavn

Handels- og servicebransjen i Hadsel er liten, men viktig
for kommunens bolyst og attraktivitet. Det er stort sett
små lokaleide bedrifter som igjen har sterk personavhengighet til eier og driver.
Forarbeidet til og bakgrunnen for denne satsingen kan
du lese mer om i vedlegg 7.8 Handel og service.
HVOR SKAL VI?
Stokmarknes Miljøhavn skal være et av Hadsel sine
bidrag til det grønne skiftet. Vi skal legge til rette for et
komplementerende kompetansemiljø hvor sirkulærøkonomiske prosjekter og etableringer blir prioritert.
Havna skal være et logistikk- og kommunikasjonssentrum som sikrer god tilgang på varer og råstoff.

Hvordan skal vi gjøre det?
1. Vi skal stille tydelige krav til etableringer i Stokmarknes
Miljøhavn for å bidra til at vi når våre klimamål, satt i
“Klima- og energiplanen” og samtidig bidra til at
nasjonale og internasjonale mål nås.
2. Vi skal tilby byggeklare næringstomter med tilgang til
dypvannskai.
3. Bedriftssammensetningen som etableres i eller i
nærheten av Stokmarknes Miljøhavn skal ha 		
koblinger til eksisterende industri eller ha som mål å
utnytte hverandres kompetanse, råstoff eller avfall.
4. Bedrifter i Stokmarknes Miljøhavn skal til enhver tid
ha tilgang til «næringsvennlig infrastruktur» og
kompetansemiljø som kobler næring og FoU med det
formål å skape innovasjoner.

Nordlaks

Skretting

Renovest

Biobrenselan

Tørking av
slam

Innbyggere

Gå til handlingsplanen for denne strategien for å se
hvilke tiltak som er planlagt for å nå målene.
Disse målene er basert på Mulighetsstudie Stokmarknes
Miljøhavn22, som også tar hensyn til nasjonale og
internasjonale mål.
22
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Mulighetsstudie Stokmarknes Miljøhavn

Proteinproduks

Energi
Avfall
Treverk
Fôrproduksjon
Innbyggere
Energibrønn

Stokmarknes Miljøhavn
skal være et av Hadsel sine
bidrag til det grønne skiftet.

—

Tømmerkai

Containerhavn

LNG-terminal

sjon til fôr

Pallefabrikk

Skipsekspedisjon
(omlasting)

Terminalbygg

Arbeidsplasser

Avfall - trevirke

nlegg

Takstoler
Limtre
Sagbruk

Leverandørnæring:
Byggvareforretning

Arbeidsplasser

Pellets

CO2

Elektronikk

Service
Innbyggere

Gran fra Lofoten og Vesterålen - Allskog

EÅ M/ SDA

Mekanikk
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5.

Strategier for de enkelte mål
og utviklingsområder

—

Forkortelser —
HK:
HH:
VV:
VK:
SK:
BK:
TK:
TB:
HNF:
FR:
NLR:
IN:
LDR:
KL:
OK:

Hadsel kommune
Hadsel Havn
Visit Vesterålen
Vesterålskommunene
Sortland kommune
Bø kommune
Trollfjord Kraft
Trollfjord Bredbånd
Hadsel Næringsforening
Forskningsrådet
Norsk landbruksrådgivning
Innovasjon Norge
Landbruksdirektoratet
Keiva landbruksskole (Sortland Videregående skole)
Opplæringskontor
21

5.1 —

Attraktivitet, samarbeid og samskaping,
innovasjon og entreprenørskap
VI VIL

Være attraktiv for
næringsetableringer

Synliggjøre lokale og
regionale muligheter
nasjonalt

22

SLIK GJØR VI DET

OPPFØLGING

FNS BÆREKRAFTSMÅL NR.

• Vi skal ha attraktive næringsareal med
næringsvennlig infrastruktur.
• Vi skal være seriøse, løsningsorienterte og
handlekraftige.
• Vi skal kunne tilby gode rammebetingelser.
• Vi skal ha en oppdatert og dagsaktuell gründersatsing

HK

9

VK

*

Vi skal bidra til et regionalt omdømmeprosjekt

Bidra til koblinger

Vi skal bidra med midler til gode samarbeidsprosjekter
der FoU og næring møtes og vi kan være fasilitator for
møteplassene

HK

17

Tiltrekke oss ny
kompetanse

Utrede mulighetene for og verdien av at kommunen
deltar i trainee-programmer og andre program som
kobler studiemiljøer, næring og forvaltning. Jobbe for
offentlig PhD.

HK

4

Jobbe med bostedsattraktivitet og
besøksattraktivitet

Gjennom å tilby gode kommunale tjenester og legge til
rette for trivsel og en sterk lokal identitet. Gjennom et
velutviklet reiseliv.

HK

11

Jobbe for å få flere
godkjente lærebedrifter
i Hadsel

• Informasjonstiltak opp mot næringslivet
• Samarbeidsprosjekter med opplæringskontor

HK, OK

8

Bidre til arenaer for koblingsaktiviteter

HK

Næringa

* * * * * * * * * *

Bidra til realiseringen av reiselivsstrategien for Vesterålen

HK

Næringa

* * * * * * * * * *

Mulighetsstudier som kartlegging
av mulige satsingsområder med
konkrete forslag til prosjekter

HK

Næringa

* * * * * * * * *

Mulighetsstudie Fiskebølvika

HK

Næringa

*

Forprosjekt omdømme

HK

Næringa

* * * * * * * * * *

Vi skal bidra til at det er tilgjengelige
læreplasser i bedriftene

OK

Næringa

* * * * * * * * * *

Hovedprosjekt omdømme

VK

Næringa

Traineestilling i Hadsel kommune

HK

Look North

Offentlig PhD

HK

FR

BUDSJETT
NÆRINGSFOND
PROSJEKT
ØNSKET

2029

* * * * * * * * * *

2028

Næringa

2027

HK

2026

Legge til rette for koblingsaktiviteter
og formidle resurser

2025

VK

2024

HK

2023

Utrede ny, dagsaktuell og lokalt
tilpasset gründerveiledning

2022

Egga
Utvikling

2021

SAMARBEIDSPARTNERE

HK

2020

ANSVAR

Kontinuerlig ha en tomtereserve
av attraktivt næringsareal

HANDLINGSPLAN: ATTRAKTIVITET,
SAMARBEID OG SAMSKAPING, OG
INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

* * * * * * * * * *
* *

Forkortelser —
HK:
HH:
VV:
VK:
SK:
BK:
TK:
TB:

Hadsel kommune
Hadsel Havn
Visit Vesterålen
Vesterålskommunene
Sortland kommune
Bø kommune
Trollfjord Kraft
Trollfjord Bredbånd

HNF:
FR:
NLR:
IN:
LDR:
KL:
OK:

Hadsel Næringsforening
Forskningsrådet
Norsk landbruksrådgivning
Innovasjon Norge
Landbruksdirektoratet
Keiva landbruksskole
(Sortland Videregående skole)
Opplæringskontor
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5.2 —

Fiskeri og havbruk

OPPFØLGING

FNS BÆREKRAFTSMÅL NR.

Jevnlige bedriftsbesøk, møteplasser og workshops.

HK/ Næring

17

Bidra til at det videreføres og blir etablert tilstrekkelige
utdannings- og språktilbud gjennom påvirkning lokalt,
regionalt og sentralt.

HK/ Næring

4, 17

Etablere felles rekrutteringsprosjekt (markedsføring)
for å øke næringens attraktivitet som mulig arbeidsplass for personer / grupper med relevant utdanning
eller ønske om å starte med relevant utdanning.

HK/ Næring

8, 17

Bidra til at samferdsel
fungerer tilstrekkelig

Påvirke i viktige beslutningsprosesser gjennom lokal
kunnskap og næringens behov, herunder eksempelvis
ferjeregularitet, vei, tunnel og flyplass.

HK

8, 9, 17

Bedrifter skal ha tilstrekkelig
kapasitet på ressurser fra
offentlig nett, herunder
vann, strøm og avløp

Jevnlige møter om utfordringer og behov. Kommunen
vurderer behov for kapasitetsutvidelse. Finansieringsløsninger utarbeides i samråd med næringslivet og
innarbeides i kommunens budsjetter.

HK/ Næring

8, 9, 17

Proaktivt legge til rette for nye arealer. Fremtidige
behov gjennom jevnlig kontakt med næringen.

HK

8, 9

Kommunen inntar en veiledningsrolle overfor næringsaktører på nødvendig prosess for å få gjort nye arealer tilgjengelige.

HK

8, 9

Kommunen jobber for å effektivisere leveranser av
nødvendig informasjon fra bla plan, bygg og kommunalteknikk.

HK

8, 9

Aktivt legge til rette for og prioritere næringslivssaker
i relevante ledd i kommunen. Dette for å bidra til best
mulig forhold for næringsutvikling, som igjen vil gi
flere arbeidsplasser.

HK

8, 9

Påvirke beslutningsprosesser for etablering av ny
tunnel mellom Lofoten og Vesterålen.

HK

9, 17

Låneordning til etableringer i primærnæringene.

HK

8, 9

Tilskudd via næringsfond til gode næringsutviklingsprosjekter.

HK

8, 9

VI VIL

Bidra til at næringen har
tilstrekkelig med relevant
arbeidskraft med gode
språkferdigheter

Fiskeri- og havbruksnæringen skal ha tilgjengelig
regulert areal for nødvendig
utvikling og vekst

Vi vil bidra til å øke
størrelsen på bo,- arbeidsog serviceregionen for
å lette rekruttering
(baseregion)

Legge til rette for etableringer
og næringsutvikling innen
fiskeri og havbruk

24

SLIK GJØR VI DET

Næringa

* * * * * * * * * *

Tilgjengelig regulert areal for nødvendig
utvikling og vekst, og prosessveiledning

HK

Næringa

* * * * * * * * * *

Tilrettelegge for samarbeid for å løse
utfordringer innen språkopplæring og
utdannings- og kompetansebehov

HK

Næringa

* * * * * * * * * *

Tilskudd til etablering og utvikling

HK

BUDSJETT
NÆRINGSFOND
PROSJEKT

2029

HK

2028

Bidra til bo-, arbeids-, og serviceregion.
Prioritere næringssaker.

2027

* * * * * * * * * *

2026

Næringa

2025

HK,
TK

2024

Kapasitetsutvidelse offentlig vann,
avløp og strøm – kartlegging av behov
og løsning

2023

* * * * * * * * * *

2022

Næringa

2021

SAMARBEIDSPARTNERE

HK

2020

ANSVAR

Bidra til at samferdselsløsninger for
firskeri- og havbruksnæringen

HANDLINGSPLAN: FISKERI OG HAVBRUK

* * * * * * * * * *

ØNSKET

Låneordninger til etableringer i
primærnæringene
Bidra til å øke bo-, arbeids-, og
serviceregion gjennom etablering
av Hadselfjordtunellen
Bidra til at samferdselsløsninger
fungerer tilstrekkelig for fiskeriog havbruksnæringen.

Forkortelser —
HK:
HH:
VV:
VK:
SK:
BK:
TK:
TB:

Hadsel kommune
Hadsel Havn
Visit Vesterålen
Vesterålskommunene
Sortland kommune
Bø kommune
Trollfjord Kraft
Trollfjord Bredbånd

HNF:
FR:
NLR:
IN:
LDR:
KL:
OK:

Hadsel Næringsforening
Forskningsrådet
Norsk landbruksrådgivning
Innovasjon Norge
Landbruksdirektoratet
Keiva landbruksskole
(Sortland Videregående skole)
Opplæringskontor
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5.3 —
Reiseliv

OPPFØLGING

FNS BÆREKRAFTSMÅL NR.

Operasjonalisere
masterplan for reiseliv

Bevilge midler til prosjekter som bidrar til realisering
av masterplanen og handlingsplan for bærekraftig
reisemålsutvikling. Interkommunale prosjekter med
lokal verdiskaping vil også bli prioritert samt
gjennomføre prosjekter i egen regi. Vi skal også
veilede i prosjekter.

HK

11

Ha tilstrekkelig kommersiell
overnattingskapasitet

Bruke planloven som verktøy for å sikre arealer og
tilrettelegging.

HK

*

Ha alltid tilgjengelig
informasjon og produkter

Utrede alternative metoder for å formidle informasjon
om Hadsel.
Gi støtte til permanente gratisopplevelser som fremhever stedets egenart

HK

*

Ha bærekraftig vekst i
opplevelsesnæringen

• Gi økonomisk støtte og veiledning til bedrifter
som ønsker å etablere konkrete kommersielle opplevelsesprodukter, og til nyopprettede
opplevelses- og innholdsleverandører.
• Tiltak med lavt energiforbruk- og klimagassutslipp
vil også kunne søke «Grønt fond» om ekstra støtte.
• Koble bedriftene med aktuelle kunnskapsmiljøer
lokalt og regional.
• Miljøfyrtårnsertifisere alle reiselivsvirksomheter

HK

8, 11

Bygge merkevaren basert
på identiteten Hurtigrutas
fødested/ Hurtigrutebyen

• Gjennomføre destinasjon- og stedsutviklingsprosjekt i samarbeid med «Visit Vesterålen»
• Bygge merkevare rundt Hurtigrutas Fødested/ Hurtigrutebyen

HK

11

Bidra til kompetanseheving
og samarbeid

• Bidra til å etablere bransjenettverk
• Gi støtte til kompetansehevende tiltak for bransjen

HK

17

Ivareta Hadsel sine
interesser i regionale
prosjekter og prosesser

Være aktiv i arbeidet med masterplanen og
bærekraftig reisemålsutvikling.

HK

*

HK, VV

*

HK

*

VI VIL

26

SLIK GJØR VI DET

Utnytte «Rabaldereffekten»

Støtte utviklingen og etableringen av konkrete
kommersielle produkter i kjølvannet av TV-serien
Rabalderbygd.

Ha flere selvstendige
besøksgrunner

Bevilge investeringsstøtte til prosjekter med tydelig
potensiale til å bli en besøksgrunn. (reason to come).
Prosjekter med fokus på naturbaserte opplevelser og
bærekraft vil være foretrukne.

VV

Næringa

* * * * * * * * * *

Næringa

Næringa

* *

Bidra til etableringer av gratis
opplevelser uten betjening

HK

Næringa

* * * * * * * * *

Gjennomføre steds- og
destinasjonsutviklingsprosjekt

VV

Næringa

Utvikle posisjonen som
Hurtigrutas fødested

HK

VV

Merkevarebygging av Hadsel
som destinasjon

HK

VV

Digital turistinfo og system for
formidling av informasjon til
besøkende

HK

VV, TB

BUDSJETT
NÆRINGSFOND
PROSJEKT
ØNSKET

Bidra til at Hadsel får fler
selvstendige besøksgrunner
Bidra til Rabaldereffekten

2029

* * * * * *

2028

Næringa

2027

HK/VV

2026

Birdra til måloppnåelse av
“Bærekraftig vekst mot 2025” og
“Bærekraftig reisemålsutvikling”

2025

* * * * * * * * * *

2024

Næringa

2023

HK

2022

Sponse førsteganssertifisering av
Miljøfyrtårnsertifisering

2021

SAMARBEIDSPARTNERE

VV, VT, NFK

Tilrettelegge for økt besøk/turisme

2020

ANSVAR

HK/HH

HANDLINGSPLAN: REISELIV

* * * *

Forkortelser —
HK:
HH:
VV:
VK:
SK:
BK:
TK:
TB:

Hadsel kommune
Hadsel Havn
Visit Vesterålen
Vesterålskommunene
Sortland kommune
Bø kommune
Trollfjord Kraft
Trollfjord Bredbånd

HNF:
FR:
NLR:
IN:
LDR:
KL:
OK:

Hadsel Næringsforening
Forskningsrådet
Norsk landbruksrådgivning
Innovasjon Norge
Landbruksdirektoratet
Keiva landbruksskole
(Sortland Videregående skole)
Opplæringskontor
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5.4 —
Landbruk

VI VIL

28

SLIK GJØR VI DET

OPPFØLGING

FNS BÆREKRAFTSMÅL NR.

HK, LDR

15

Legge til rette for ny-dyrking
av jordbruksjord

Vi skal bidra med midler til nydyrking, der bøndene
kan søke om økonomisk støtte fra kommunen.

Nyttiggjøre tilgjengelige
jordbruksarealer som ligger
brakk

Gjennom arealforvaltning, samarbeid og krav til
grunneiere, skal kommunen nyttiggjøre tilgjengelige,
tidligere oppdyrkede jordbruksarealer som er ute av
drift.

HK

15

Ha en offensiv holdning til
jordvern

Sikre at dyrkbar jordbruksjord og allerede dyrket jordbruksjord ikke blir nedbygd.

HK

15

Ha et serviceytende
landbrukskontor lokalt

Være profesjonelle rådgivere med god lokal og regional kunnskap.

HK, NLR

*

Legge til rette for flere
praksisplasser i jordbruket

Vi skal tilrettelegge for lærlinger og praksisplasser ved
å rekruttere gårdsbruk til å opprette lærlingplasser.

HK, KL

*

Være behjelpelig med å
vedlikeholde og forbedre
infrastruktur på de enkelte
gårdsnummer

Bidra med hjelp og tilskudd for etablering av små
lokale grustak i kommunen

HK

*

Tilrettelegge for etablering
av tilleggsnæring

Vi skal bidra med midler som sikrer en god oppstart av
tilleggs-næringer. Vi skal også hjelpe til med å sende
inn eventuelle søknader til Innovasjon Norge.

HK, IN

*

Støtte opp om den lokale
skogbruksnæring for fremtidig uttak

Gjennom det interkommunale samarbeidet vil vi bidra
med ressurser som sikrer god skogpleie og planlegging av uttak av skog og tømmer.

HK/SK

15

Bidra til etablering av lokal
treindustri

Bidra med midler til planlegging av sagbruk i
kommunen.

HK, SK

15

Prioritere hjelp ved
generasjonsskifte og
rekruttering i jordbruket.

Bidra med tilstrekkelig rådgivning, samt ressurser som
gjør generasjonsskifte enklere

HK, LNR

*

Jobbe med regional strategi
for landbruket og et styrket
interkommunalt samarbeid

I samarbeid med Vesterålskommunene pågår det et
strategiarbeid med Bø som vertskommune.

HK, BK

12, 15

HK/KL

* * * * * * * *

Bidra med etablering av lokale
masseuttak

HK/GE

* * * * * *

BUDSJETT
NÆRINGSFOND
PROSJEKT
ØNSKET

* * * * * * * * * *

Prosjekt plantevern. Bekjempelse
av Mjøldogg på jordbær i arktiske
områder med midnattsol, ved hjelp
av UV lys.

HK

Næringa

* * * *

Jordhelseprosjekt, forbedre jordhelse ved bruk av ensilasje fra
fiskeindustiren

HK

Næringa

* * * *

Klargjøre den lokale skogbruksnæring for fremtidig uttak

HK/GE

SK/Næringa

* * *

Bidra til etablering av lokal treindustri

HK

* * *

Bidra med økonomisk støtte til
rådgivning fra NLR

HK

* * * * * *

HK/LD

* * * * * *

Støtte til generasjonskifte og
rekruttering
Få budsjetterte midler til
viltforvaltning og ettersøk

HK

Viltnemnd

2029

Legge til rette for praksisplasser i
landbruket.

2028

* * * * * * * * *

2027

HK/LD

2026

Birdra med midler til nydyrking samt offensiv holdning til jordvern

2025

* * * * * * * * * *

2024

HK/LD

2023

Gi økonomisk støtte til etablering av
tilleggsnæring

2022

Grunneiere i
Hadsel

2021

SAMARBEIDSPARTNERE

HK

2020

ANSVAR

Nyttiggjøre tilgjengelige jordbruksarealer som har ligget urørt

HANDLINGSPLAN: LANDBRUK

* * * * * *

Forkortelser —
HK:
HH:
VV:
VK:
SK:
BK:
TK:
TB:

Hadsel kommune
Hadsel Havn
Visit Vesterålen
Vesterålskommunene
Sortland kommune
Bø kommune
Trollfjord Kraft
Trollfjord Bredbånd

HNF:
FR:
NLR:
IN:
LDR:
KL:
OK:

Hadsel Næringsforening
Forskningsrådet
Norsk landbruksrådgivning
Innovasjon Norge
Landbruksdirektoratet
Keiva landbruksskole
(Sortland Videregående skole)
Opplæringskontor
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5.5 —

Handel og service

11

Øke etableringen av
nisjebutikker

Tilby veiledning og bistand i etablererfasen samt
vurdere andre virkemidler som fører til økt
etablererfrekvens.

HK, HNF

11

Bidra til samarbeid og
aktivitet for handelsstanden

Legge til rette for samarbeidsprosjekter med mål om
å øke handelsstandens inntekter eller kundegrunnlag.

HK, HNF

17

ØNSKET

NÆRINGSFOND
PROSJEKT

Bidra til koblinger og tilgang til
resurser
Jobbe med overordnede tilrak som
gagner handel og servicenæringen

SAMARBEIDSPARTNERE

BUDSJETT

Støtte miljøfyrtårnsertifisering

ANSVAR

HANDLINGSPLAN: HANDEL OG
SERVICE

HK

Egga Utvikling

HK

HNF, Egga

HK

HNF, Næringa

Støtte etableringer som ikke bidrar
til konkurransevridning

HK

Støtte samarbeidsprosjekter

HK

HNF, Næringa

Støtte til fellesaktiviteter for økt salg

HK

HNF, Næringa

Støtte utviklingsprosjekter

HK

HNF, Næringa,
Egga

* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *

Utrede samlet eierskap av
sentrumsbygg
KORO - Kunst i offentlige rom

Forkortelser —
HK:
HH:
VV:
VK:
SK:
BK:
TK:
TB:

30

Hadsel kommune
Hadsel Havn
Visit Vesterålen
Vesterålskommunene
Sortland kommune
Bø kommune
Trollfjord Kraft
Trollfjord Bredbånd

HNF:
FR:
NLR:
IN:
LDR:
KL:
OK:

2029

HK

2028

Vi tillater ekstra byggehøyde i sentrum og bidrar
til fortetting og økt fortjeneste på investeringer i
bygårder. Vi oppgraderer bybildet.

2027

Bidra til at sentrumsgårder
blir interessante investeringsobjekter

2026

8

2025

HK

2024

Attraktive næringstomter som tilfredsstiller kriteriene
til storhandelsaktører.

2023

Tiltrekke oss flere etableringer innen storhandel

2022

FNS BÆREKRAFTSMÅL
NR.

2021

OPPFØLGING

2020

SLIK GJØR VI DET

VI VIL

Hadsel Næringsforening
Forskningsrådet
Norsk landbruksrådgivning
Innovasjon Norge
Landbruksdirektoratet
Keiva landbruksskole
(Sortland Videregående skole)
Opplæringskontor

5.6 —

Stokmarknes Miljøhavn

VI VIL

At lokalt næringsliv skal
klatre i verdikjeden
Bidra til tilgang på verktøy
og kompetanse for utvikling

OPPFØLGING

FNS BÆREKRAFTSMÅL
NR.

HK

8, 9

HK

8, 9

HK, TK,
TB, HH

9

Vi legger til rette for lokal videre-foredling og utnyttelse av råstoff
Gjennom å støtte gode prosjekter med tydelige mål
om utvikling

Være aktiv partner i Atlantic Smart
Ports Blue Acceleration Network
Consortium

HH/HK

HH

Aktivt rekruttere bedrifter som passer profilen og øvrig bedriftssamensettning

HK

Egga

Bidra til å danne næringsklynge
med utgangspunkt i Stokmarknes
Miljøhavn

HK

Næringa

* * *

Støtte prosjekter innen
sirkulærøkonomi

HK

Næringa

* * * * * * * * * *

2029

*

2028

Egga

2027

HK

2026

Utarbeide krav og rettningslinjer
for etableringer i Stokmarknes
Miljøhavn

2025

* *

2024

Egga

2023

HK

2022

2020

Utrede driftsmodell og eierskap av
Stokmarknes Miljøhavn

2021

HANDLINGSPLAN: STOKMARKNES
MILJØHAVN

SAMARBEIDSPARTNERE

Ved god kvalitet på vei, vann, avløp, bredbånd og
tilgang på flere energikilder

ANSVAR

NÆRINGSFOND
PROSJEKT

BUDSJETT

Sørge for at Stokmarknes
Havn har tilstrekkelig
kapasitet på infrastruktur

SLIK GJØR VI DET

* * * * * * * * *
* * * * * * * *

ØNSKET

Utarbeide profilmateriale
Profilere Stokmarknes Miljøhavn
Lokal HUB eller lokalt synlig blå/
grønn akselerator
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6.

Virkemidler i kommunal
næringsutvikling mot 2029

—

Dette er noen av suksessfaktorene og
verktøyene vi mener ligger til grunn for
vellykket kommunalt næringsarbeid:
• Kommunalt næringsfond som et søkbart virkemiddel
for å nå målene i næringsplanen
• Ordfører som pådriver opp mot sentralt nivå
• Budsjettmidler til næringsformål
• Fylkeskommunal støtte
• Døråpner mot virkemiddelapparatet
• Kommunal utlånsordning for primærnæringen
• Stor andel av arbeidstid brukt av politisk ledelse
og administrativ ledelse
• Vår rolle som arealforvalter

—

Dette støttes av rapporten Distriktskommunen som
næringsutvikler23.

23
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Distriktskommunen som næringsutvikler

En attraktiv og levende kommune,
med et hav av muligheter.

—

Adresseinformasjon:
Hadsel kommune
Rådhusgata 5
8450 Stokmarknes
Epost: postmottak@hadsel.kommune.no
Tlf.: 76 16 40 00
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