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Felles interkommunal strategisk næringsplan - Eide kommunes deltagelse

Rådmannens innstilling
Eide kommune ser viktigheten i å være med i dette arbeidet og ønsker derfor å delta i
utarbeidelsen av et felles planprogram for en strategisk næringsplan for kommunene på
Nordmøre.

Saksopplysninger
Nordmørskommunene hadde en samling på Averøy 13. september hvor det ble tatt opp tema om
en strategisk interkommunal næringsplan.
Mål for arbeidet er å avklare felles mål, utfordringer og utredningsbehov (utarbeide
planprogram), og slik legge grunnlag for finansiering og gjennomføring av en full planprosess i
neste omgang.
Den videre organiseringen er avhengig av hvilken respons arbeidet med en slik plan vil få fra
kommunene. Det bes derfor om et tilbakesvar om Eide kommune ønsker å delta i utarbeidelsen
av et felles planprogram for en strategisk næringsplan for kommunene på Nordmøre.
Kommunen må for egen regning delta i arbeid og i møter. Kommunen kan selv på fritt grunnlag
selv vurdere deltakelsen i selve planarbeidet etter at planprogrammet har vært ute på høring.
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Det bes samtidig om at rådmannen peker ut hvem som skal representere kommunen i dette
regionstrategisk viktige arbeidet. Kommunens representant bør ha god kjennskap til sin
kommunes strategiske posisjon og visjoner, og med god kontakt i sitt politiske miljø.
Det ble på møtet den 13. september understreket at næringslivet i regionen må involveres på en
god måte tidlig i prosessen.
Det er satt en svarfrist til 23.11.2012 om kommunene vil være med på en prosess med en
interkommunal strategisk næringsplan

Det er skissert følgende fremdriftsplan:
Tid
Milepæl
13/9-12

Fellesmøte for alle nordmørskommunene på Averøy i regi av NPR

4/10-12

NPR sender ut formell invitasjon til
alle nordmørskommunene om å slutte
seg til planprosessen
Møte i NPR sammen med styrene i
hhv. Averøy næringsforum og Kom
vekst
Svarfrist for kommunene som
ønsker å være med
Oppstartmøte (”workshop”) med
bred deltakelse fra kommuner,
fylke, næringsliv og flere

8/11-12

23/11-12
januar 2013

februar
mars

Skriving av planprogram
Planprogram sendes på høring i regi
av NPR

Merknad
Full oppslutning om initiativet til felles strategisk
næringsplanlegging. Kristiansund kommune påtok seg
ansvar for framdrift i arbeidet

Tema; involvering av næringslivet i prosessen.

a) Innhold i planprogrammet; mål for
næringsplanarbeidet, utredningsbehov,
framdriftsplan, organisering, forankring,
finansiering, hvem som skal inviteres med osv.
b) Hvordan videre utarbeidelse og behandling av
planprogrammet skal skje
Krever god dialog med alle interessentene

april-mai

Kommunene tar stilling til
planprogrammet
sommer 2013
Oppstart av selve planarbeidet
Tid Milepæl Merknad

Vurdering
Eide kommune ser viktigheten i å være med i et arbeid med en strategisk næringsplan for
nordmørskommunene. Det er viktig å styrke næringslivet ved å legge til rette for gode forhold og
bidra til vekst på tvers av komunegrensene.

Behandling i Planutvalg og utviklingsstyre - 19.11.2012
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Enstemmig vedtak
Eide kommune ser viktigheten i å være med i dette arbeidet og ønsker derfor å delta i
utarbeidelsen av et felles planprogram for en strategisk næringsplan for kommunene på
Nordmøre.

Behandling i Eide kommunestyre - 26.09.2013

Vedtak (enstemmig):
Eide kommune ser viktigheten i å være med i dette arbeidet og ønsker derfor å delta i
utarbeidelsen av et felles planprogram for en strategisk næringsplan for kommunene på
Nordmøre.
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