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Vedtatt av kommunestyret 21.9. 2015
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1 Innledning
Strategisk næringsplan 2010-2020 ble vedtatt 03. mai 2010 i sak 18/10 av kommunestyret i Modum.
Første rullering av planen blir iht. kommunens planstrategi i 2014, og planen gis nå en ny tiårshorisont. Ved rulleringen av strategisk næringsplan er det lagt stor vekt på de innspillene som har
kommet fra næringslivsaktørene i Modum underveis i planprosessen. I planarbeidet er ellers
statusrapportene fra forrige planperiode (F-sak 70/12 og F-sak 62/13) og ny, relevant kunnskap og
statistikk lagt til grunn.
Videre bygger planen på strategier og mål nedfelt i følgende styringsdokumenter:





Kommuneplan 2011-2020
Økonomiplan 2015-2018
Handlingsplan for region Midt-Buskerud 2012-2015
Regional plan for næringsutvikling og verdiskaping i Buskerud (vedtatt 10.12.2014).

1.1 Målsetning og avgrensning for planen
Hensikten med strategisk næringsplan er at det skal være et arbeidsredskap for politikere og
kommuneadministrasjon til bruk i beslutningsprosesser rundt næringsspørsmål.
Strategisk næringsplan for Modum kommune 2015 – 2025 skal være styrende for forvaltningens
saksbehandling av næringsspørsmål på ulike nivå og hvilke tjenester som bør prioriteres.
Planen legger vekt på å synliggjøre kommunens roller, og søker å avgrense kommunens oppgaver
mot næringslivets egne oppgaver. Ut i fra entydige signaler fra næringslivet underveis i arbeidet er
det lagt vekt på å gjøre planen mest mulig konkret og handlingsrettet.

1.2 Organisering av planarbeidet
Formannskapet er kommunens planutvalg og fremmer strategisk næringsplan for vedtak i
kommunestyret.
Planarbeidet koordineres av ei gruppe sammensatt av administrativ ledelse i Modum kommune og
Modum Næringsråd. I tillegg er det oppnevnt bransje- og temaorienterte ressursgrupper med
sammensetning fra eksterne aktører utvalgt i samråd med Modum Næringsråd og landbrukets
interesseorganisasjoner. I hver av ressursgruppene er det i tillegg oppnevnt en politisk representant
fra formannskapet. Kommunens næringsrådgiver har vært deltaker i koordineringsgruppa og ellers i
arbeidet i ressursgruppene. Næringsrådgiver har ivaretatt sekretærfunksjoner og ført planen i
pennen fram til behandlingene i koordineringsgruppe, formannskap, og videre fram til vedtak i
kommunestyret.

1.3 Medvirkning i planarbeidet
Ved planrulleringen har det vært lagt vekt på at relevante aktører skal kunne medvirke og påvirke
planens innhold. En naturlig samarbeidspartner i alle faser av planarbeidet har vært Modum
næringsråd. Næringsplanarbeidet er satt på dagsorden i næringsfrokost(er) i regi av næringsrådet,
samt i dialogmøter mellom kommunen og næringsrådet i 2014.
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Sommer og høst 2014 er det videre blitt avholdt to samlinger der representanter fra ulike bransjer er
satt sammen i ressursgrupper som har drøftet seg fram til innspill til planarbeidet. I tillegg har det
kommet innspill fra øvrige næringsaktører i tidlig fase i planarbeidet.
Følgende ressursgrupper har deltatt i planprosessen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Handel og service
Reiseliv
Helse
Bygg og anlegg
Industri
Læring og næring

Politisk representant: Jon Hovland
Politisk representant: Ola Ingvoldstad
Politisk representant: Nina Mjøberg
Politisk representant: Ingunn Dalaker Øderud
Politisk representant: Odd Georg Hansen
Politisk representant: Mette Bogen

Primærnæringene og Modum kommune har i samarbeid utarbeidet «Utviklingsplan for økt
produksjon og verdiskaping i landbruket i 2014. Dette planarbeidet ble koordinert av ei
styringsgruppe bestående av representanter fra landbrukets interesseorganisasjoner og kommunens
administrasjon, og med Ståle Versland som politisk oppnevnt representant fra formannskapet. Funn
og konklusjoner fra dette arbeidet er vurdert innarbeidet i strategisk næringsplan på linje med
innspillene fra de ovennevnte ressursgruppene.

1.4 Kommunens ulike roller
Begrepet «Modum kommune» kan ha en rekke betydninger og står for ulike roller i ulike
sammenhenger. Det er både en geografisk angivelse og en omtale av innbyggerne som bor innenfor
kommunegrensene. Mer konkret er det kommuneorganisasjonen, men også den har flere roller.
Det er viktig å tydeliggjøre de ulike rollene kommunen har, slik at forventninger fra næringslivet blir
kalibrert til et realistisk nivå i forhold til alle de andre samfunnsoppgavene som kommunen skal
ivareta.

1.4.1 Kommunen som tjenesteleverandør
Kommunens primæroppgave er å ivareta innbyggernes behov. Dette omfatter i første rekke liv,
helse, omsorg og undervisning. Videre er tilrettelegging og drift av infrastruktur er en sentral
oppgave for kommunen. Ut over dette leverer kommunen også tjenester i form av for eksempel
utvikling og drift av kulturtilbud.
Rammene for kommunens tjenesteyting er i vesentlig grad gitt gjennom lover og forskrifter, men det
er også rom for politiske prioriteringer. Kvaliteten på kommunens tjenester og ulike prioriteringer av
tiltak kan påvirke forholdene til lokalt næringsliv.

1.4.2 Kommunen som forvaltningsmyndighet
Kommunen forvalter mange lover og regler. Noen av disse berører næringslivet, blant annet plan- og
bygningsloven med byggesaksregler, reguleringsplaner og konsekvensutredninger. Videre forvalter
kommunen tilskudds- og bevillingsordninger, for eksempel tilskuddsforvaltning innen for
primærnæringene og regler vedr. serveringsbevilling, skjenkebevilling m.m.
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Funksjonene er lovpålagte, godt regulert og i stor grad også underlagt tilsyn fra overordnete
myndigheter. Kommunens forvaltnings- og kontrollmyndighet søkes utøvet konsekvent og aktivt, slik
at næringslivet opplever forutsigbare og like konkurranseforhold.

1.4.3 Kommunen som selvstendig næringsaktør
Kommunen opptrer i noen sammenhenger som selvstendig næringsaktør. Særlig som tomteutvikler
er kommunen en stor aktør i det lokale markedet. Kommunen har også sterke interesser i
kraftbransjen. Kommunen er en betydelig innkjøper og er Modums største arbeidsgiver med et stort
spekter av arbeidsplasser.
Som næringssaktør opptrer kommunen noe friere enn som forvaltningsmyndighet. Det ligger
imidlertid klare føringer også for denne delen av kommunens virksomhet, blant annet i
forvaltningsloven, lov om offentlige anskaffelser og i bestemmelser om offentlig støtte iht. EØSavtalens konkurranseregler. Modum kommunes anskaffelser skal skje iht. vedtatte retningslinjer for
innkjøp, jmf. K-sak 46/14

1.4.4 Kommunen som samfunnsutvikler
Kommunen har en viktig rolle som samfunnsutvikler. Gjennom politisk styring kan kommunen
påvirke de store linjene og gjøre løft som er krevende for private å få i stand. Kommuneplanen er det
overordnete styringsdokumentet som legger premissene for en målrettet og bærekraftig
samfunnsutvikling. Kommuneplanens visjon og hovedmål blir operasjonalisert gjennom økonomiplan
og årsbudsjett, underliggende sektorplaner og temaplaner samt handlinger, rutiner og praksis
utledet direkte av kommuneplanen. Strategisk næringsplan og utviklingsplan for landbruket er viktige
temaplaner som skal konkretisere kommunens næringspolitikk.
I kommunens rolle som samfunnsutvikler er det en rekke hensyn å ta. Dette omfatter både juridiske
hensyn og hensyn til planer og føringer fra overordnede myndigheter og andre samfunnsaktører som
kommunen er i inngrep med. Gjennom god kunnskap om de faktorene som påvirker
samfunnsutviklingen og bevisst styring av egen kompetanse og ressurser, er imidlertid kommunens
muligheter til å påvirke samfunnsutviklingen betydelige.

2 Visjon og hovedmål
Under planprosessen har det blitt tydelig bekreftet at kommunen og næringslivet har noe ulike
ståsteder, men allikevel mange felles interesser. Det er en felles erkjennelse at konstruktiv
samhandling mellom kommune, næringsliv og andre samfunnsaktører er viktig og nødvendig for å
utvikle Modumsamfunnet inn i framtida.
Modum kommune er avhengig av et velfungerende næringsliv som skaper arbeidsplasser og bidrar til
verdiskapning samt skatteinntekter til kommunen. De viktigste faktorene for bosetting og godt
bomiljø er tilgang til attraktive arbeidsplasser i næringslivet sammen med de fellesgodene
kommunen kan tilby i form av infrastruktur, skoler, barnehager, helse- og omsorgstjenester,
kulturtilbud, friluftslivskvaliteter m.m.
Kommunens overordnede oppgave er å forvalte de kommunale fellesinteresser effektivt med sikte
på en bærekraftig utvikling. Overfor næringslivet ønsker kommunen å legge til rette gode
rammebetingelser – uten å overta den enkelte næringsdrivendes ansvar.
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Ut i fra dette kan vi utlede følgende næringspolitiske visjon:

 Samhandling for en attraktiv næringskommune
Verdiskaping påvirkes av mange forhold, både innen bedriften og eksterne forhold som bedriften
selv ikke kan styre (eks. konjunkturer). De aller fleste av Modums bedrifter opererer i markeder med
sterk konkurranse. Dette utfordrer bedriftene daglig, og kontinuerlig kreativitet og omstillingsevne er
en betingelse for å opprettholde lønnsomhet over tid og økt verdiskaping i bedriftene. Dette gjelder
for de fleste bedrifter også utenfor Modum, og er derfor belyst både på nasjonalt nivå gjennom
regjeringens næringspolitikk (Prop. 1 S (2012–2013) Nærings- og handelsdepartementet) og i
regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud 2015-2020. Modum kommune legger
derfor til grunn det samme hovedmål for sin næringspolitikk.

Hovedmål:
 Økt verdiskaping og produktivitet
Relevante indikatorer for å kunne evaluere måloppnåelse er for eksempel:






Sysselsettingsvekst
Omsetningsvekst
Lønnsomhetsvekst
Antall lønnsomme nyetableringer
Økt yrkesdeltakelse

3 Strategier
Modum kommunes strategisk næringsplan 2010-2020 avklarte strategier for kommunens
næringspolitikk. Disse strategiene må ses i sammenheng med øvrige strategier for
samfunnsutviklingen nedfelt i øvrig planverk i og utenfor kommunen. For å gjøre næringsplanen mest
mulig operasjonell og handlingsrettet er det om å gjøre å ikke «gape for vidt». Dette innebærer at
planen søkes spisset inn mot de viktigste tiltakene for næringsutvikling uten å gå konkret inn på alle
vurderinger og vektlegging i forhold til andre samfunnshensyn. Dette blir i neste omgang avveiinger
som må skje ved rullering av kommuneplanen.
Vårt utgangspunkt er ikke vesentlig endret siden gjeldende næringsplan ble vedtatt. Det er imidlertid
noen utviklingstrekk i samfunnet som påvirker valg av strategier for å kunne nå planens
målsetninger:






Strømmen av mennesker, kompetanse og kapital går i sterkere grad enn tidligere mot
byene.
Økt befolkning gir økte behov for varer og tjenester, herunder behov for økning av
matproduksjon
Frafall i utdanningsløpet og arbeidsledighet for Modums ungdom er høy.
Veksten i antall arbeidsplasser i Modum har vært svak i perioden 2008-2013
Høyt og økende arbeidsfravær for befolkningen i yrkesaktiv alder i Modum
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Dette er utviklingstrekk som Modum kommune i liten grad kan påvirke med de tradisjonelle
virkemidlene kommunen rår over. Dette betyr at vi i denne planen dreier strategiene mer i fra kun å
omfatte kommunens primære roller til også å ha større fokus på kommunens muligheter for å
påvirke omverdenen.

Med dette som bakteppe er følgende fem strategier valgt:


INFRASTRUKTURUTVIKLING
Modum kommune skal tilrettelegge effektiv infrastruktur for næringslivet



KOMPETANSEBYGGING
Modum kommune skal medvirke aktivt i utviklingen av et sømløst utdanningsløp
som forebygger frafall og leverer kompetanse som etterspørres i næringslivet



FORVALTNING
Modum kommune skal tilby rask og kompetent veiledning og saksbehandling til
næringsdrivende



KOMMUNEN SOM NÆRINGSAKTØR
Modum kommune skal være en god samarbeidspartner og en samfunnsansvarlig
næringsaktør



VERTSKAPSATTRAKTIVITET
Modum kommune skal framstå som en attraktiv kommune med tiltrekningskraft
på mennesker, kompetanse, kapital og bedrifter

Innenfor hver av hovedstrategiene er det blinket ut satsingsområder, og videre angitt prioriterte
handlinger og/eller tiltak innenfor hvert av satsingsområdene. Detaljering av tiltakene, innbyrdes
prioriteringer og gjennomføringsrekkefølge blir nedfelt i årlige handlingsplaner.
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3.1 Infrastrukturutvikling


Modum kommune skal tilrettelegge effektiv infrastruktur for næringslivet

3.2 Kompetansebygging


Modum kommune skal medvirke aktivt i utviklingen av et sømløst utdanningsløp som
forebygger frafall og leverer kompetanse som etterspørres i næringslivet
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3.3 Forvaltning


Modum kommune skal tilby rask og kompetent veiledning og saksbehandling til
næringsdrivende

3.4 Kommunen som næringsaktør


Modum kommune skal være en god samarbeidspartner og en samfunnsansvarlig
næringsaktør
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3.5 Vertskapsattraktivitet


Modum kommune skal framstå som en attraktiv kommune med tiltrekningskraft på
mennesker, kompetanse, kapital og bedrifter

4 Oppfølging av planen
Strategisk næringsplan er som navnet tilsier et strategidokument som angir retninger for Modum
kommunes næringspolitiske arbeid. Planen lister opp satsingsområder og en rekke handlinger/tiltak
innenfor hver av de utvalgte strategiene.
For å leve opp til planens visjon er det viktig å styrke samarbeidet mellom kommune, næringsliv og
andre samfunnsaktører, eks. utdanningsinstitusjoner, forsknings- og innovasjonsmiljøer og offentlige
myndigheter utenom kommunen.
For å nå planens hovedmål om økt verdiskaping og produktivitet må strategiene omsettes i målbare
mål og konkrete tiltak og handlinger. For å sikre gjennomføring av tiltak og handlinger må
strategidokumentet følges opp av handlingsprogram og kommunal finansiering gjennom
økonomiplan og budsjett.
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4.1 Samarbeid med Modum Næringsråd
Modum Næringsråd ble etablert etter at det tidligere Modum Næringsselskap ble lagt ned, og
kommunen har på flere områder samarbeidet med næringsrådet siden det ble opprettet.
Næringsrådets arbeid er for en stor del tuftet på frivillig innsats fra styret. og noen øvrige
medlemmer, og for å koordinere virksomheten er det ansatt en daglig leder i deltidsstilling.
Modum kommune opplever det som positivt å ha Modum Næringsråd som en paraplyorganisasjon
for hele kommunens næringsliv å forholde seg til lokalt. Det er derfor naturlig for kommunen å ha en
løpende kontakt med næringsrådet. I tillegg til løpende formell og uformell kontakt ønsker Modum
kommune å videreføre de mer formelle møtepunktene der saker meldes inn i forkant for drøfting.




Modum kommune ønsker å videreutvikle kontakten med Modum Næringsråd gjennom
møter, samtaler og utveksling av planer og ideer.
Modum kommune ønsker å delta fast i frokostmøter og temasamlinger som næringsrådet
arrangerer
Dialogmøtene mellom kommunen og Modum Næringsråd videreføres fire ganger årlig. Fra
Næringsrådet møter hele styret og daglig leder, og fra kommunen møter ordfører, rådmann,
næringsrådgiver, to oppnevnte politikere og øvrige fagpersoner ut fra temaer i møtene.

4.2 Samarbeid med andre aktører
Etablererveiledning
Kommunen har etter forutgående anbudskonkurranse gjort avtale med Buskerud Næringshage vedr.
kjøp av tjenester til etablererveiledning. Avtalen har varighet til mars 2016, og vil bli evaluert før evt.
nye tjenestekjøp blir iverksatt.
Etablererveiledningen skal tilby:
• Faglig kunnskap om etablering generelt og spesielt
• Veiledning om personlige forutsetninger for etablering
• Tilbud om tilknytning til relevante nettverk for gründer- og bedriftsutvikling
• Avholde etablererkurs og andre temakurs etter behov, minst ett pr. halvår

Samarbeid mellom skoleeiere
Kommunen har innledet et samarbeid med Rosthaug VGS og Arbeidsinstituttet i Buskerud vedr.
sømløst utdanningsløp. Målet for dette samarbeidet er å forebygge frafall gjennom bedre
overganger mellom grunnskole og videregående skole.
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Folkehelse
Med bakgrunn i et felles ønske om økt satsing på forskning, innovasjon og utviklingsarbeid innenfor
folkehelseområdet har Modum kommune og Høyskolen i Buskerud og Vestfold inngått en løpende
samarbeidsavtale.
Formålet med avtalen er å inngå et formalisert samarbeid og gjennom dette bidra til mer
kunnskapsbasert og målrettet tverrsektorielt folkehelsearbeid.
Landbruk
Landbruksnæringen står på mange måter i en særstilling i næringslivet pga. nasjonal
landbrukspolitikk og omfattende reguleringer gjennom særlover og tilskuddsforvaltning.
I følge pkt. 1.12.6 i Stortingsmelding nr. 9 (2011–2012) har kommunen samlet sett ansvaret for
gjennomføring av viktige deler av den nasjonale landbruks- og matpolitikken, og at kommunen er en
landbrukspolitisk aktør innen forvaltning og samfunns- og næringsutvikling på landbruks- og
matområdet . Stortingsmeldingen om landbruks- og matpolitikken setter også mål om økt
matproduksjon og verdiskapning.
Med bakgrunn i dette har Modum kommune i samarbeid med landbruksnæringen laget en
utviklingsplan for landbruket i Modum. Her er det satt opp en rekke mål og tiltak som skal være
retningsgivende for det videre arbeidet med å utvikle landbruket i Modum.
Landbruksnæringen er representert i Modum næringsråd, men ut over dette signaliserer
utviklingsplanen for landbruket i Modum et særlig behov for egne møteplasser. Med bakgrunn i
dette utredes nå etablering av et «grønt kompetansesenter», samt at det er opprettet et
kontaktutvalg med en mer formalisert rolle som møteplass mellom landbruksnæringen og
kommunens landbruksforvaltning.
Kultur
Innenfor kulturområdet er det noen formelle og noen uformelle samarbeidsrelasjoner. Modum
kommune er ansvarlig for bibliotekdrift i Sigdal og krødsherad gjennom er egen avtale. Det er videre
politisk vedtatt at det skal utredes muligheter for samarbeid på kulturskole.
Gjennom Kunst Rett Vest samarbeider Modum kommune med alle andre medlemskommuner om
fellesutstillinger og åpne gallerier i en periode hver høst.
Regionsamarbeid i Midt-Buskerud
Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner har gjennom flere år hatt et formalisert samarbeid
gjennom regionrådet for Midt-Buskerud. Regionrådets handlingsplan 2012 - 2015 angir konkrete
tiltak for regionrådets arbeid i perioden basert på disse satsingsområdene:
1. Næringsutvikling
2. Kultur og reiseliv
3. Sentrumsutvikling
4. Samferdsel
5. Kommunikasjonsteknologi
12

6. Tjenesteproduksjon
7. Folkehelse
Buskerud Fylkeskommune
Modum kommune har representert regionrådet for Midt-Buskerud under utarbeidelsen av regionale
planer i 2013-2015. Dette gjelder regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud
(deltakelse i styringsgruppa) og regional plan for areal og transport (deltakelse i styringsgruppe og
arbeidsgruppe).

4.3 Ressurser til næringsutviklingsarbeid
Kommunalt næringsutviklingsarbeid er et sammensatt fagfelt som krever kompetanse over et bredt
spekter. Arbeidet vil gjerne være preget av mange samtidige prosesser som involverer mange
aktører, og til dels prosesser der kommunen selv ikke avgjør framdriften.
Modum Næringsråd har til nå ikke hatt et tilstrekkelig økonomisk fundament til å kunne dekke faste
lønnskostnader, og er avhengig av eksterne bidrag for å kunne opprettholde god aktivitet.
Erfaringene med et tett samarbeid med Modum Næringsråd er god, og det er naturlig at Modum
kommune støtter opp om næringsrådets aktivitet gjennom økonomiske bidrag.
Modum kommune har næringsrådgiver i en deltidsstilling i sentraladministrasjonen. Lønnsmidler til
stillingsressursen dekkes av kommunens kraftfond. Evt. behov for stillingsutvidelse og/eller kjøp av
eksterne tjenester til næringsutviklingarbeid forutsettes dekket av kraftfondet eller prosjektmidler.
Kraftfondet
Kraftfondets kapital består av de årlige innbetalingene av konsesjonsavgift fra kraftverkene i Modum.

Konsesjonsavgiftene utgjør ca. kr. 850.000,- årlig. I tillegg kommer renteinntekter på fondets
kapital, i 2014 utgjorde dette kr. 80.000,-. Disponering av kraftfondet skjer iht. ”Vedtekter for
bruk og forvaltning av kraftfond i Modum kommune”, sist revidert i K-sak 62/11. Avlønning for
rådgiver næring samt årlig beløp til næringsutvikling, pt. kr 300 000, dekkes over kraftfondet.
Resterende årlig beløp på kraftfondet er søkbart i henhold til vedtektene.
Formannskapet mottok i 2014 fem søknader og innvilget samtlige, til sammen kr 314 000.
Beholdningen på kraftfondet var 3,2 millioner kroner ved utgangen av 2014.
Regionale utviklingsmidler
Det stilles årlig midler til rådighet for regionrådene. Dette er midler som er søkbare for alle innenfor
regionen. Regionrådet for Midt-Buskerud prioriterer og innstiller bruken av midlene, men s
bevilgningene skjer gjennom Buskerud fylkeskommune.
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4.4 Rullering og statusrapportering
Det legges opp til en rullering av strategisk næringsplan hvert fjerde år. Rullering bør helst skje tidlig i
funksjonsperioden for kommunestyret, og det legges derfor opp til at neste rullering bør skje i
2019/2020.
Mellom hver hovedrullering skal planen følges opp gjennom et handlingsprogram. Første
handlingsprogram for denne planperioden legges fram for behandling sammen med behandlingen av
strategisk næringsplan og gjelder for resten av 2015 og 2016.
Det utarbeides en statusrapport for næringsutviklingsarbeidet ved hvert årsskifte. Statusrapporten
legges fram for kommunestyret sammen med årsmelding for kraftfondet. Det legges videre opp til at
kommende års handlingsprogram legges fram for behandling i samme møte som statusrapporten.
Hovedtrekkene for næringsutviklingsarbeidet rapporteres ellers i kommunens årsberetning.
Handlingsprogram og statusrapporter vil være tema i dialogmøtene mellom Modum kommune og
modum Næringsråd. Drøftingene i dialogmøtene vil gi viktige innspill til utarbeidelsen av
handlingsprogram for kommende år og videre for rulleringen av strategisk næringsplan.

4.5 Kobling mot øvrige planer
Modum kommune utarbeider mange tematiske planer, hvorav strategisk næringsplan er en av dem.
Gjennom kommunal planstrategi fastsetter kommunen hvilke planer som skal utarbeides til ulike
tider. En av hensiktene med planstrategien er å kunne organisere planarbeidet slik at det blir en
sammenheng mellom sektorplaner, temaplaner og de overordnete planene kommuneplan og
økonomiplan.
Modum kommune igangsetter rullering av kommuneplan i 2015, med sikte på ferdigstillelse i løpet
av 2016. Gjennom vedtak av strategisk næringsplan nå vil den være «fersk» og dermed klar for
forankring i kommuneplan og påfølgende økonomiplan.
I den grad handlingsprogrammet for 2015-2016 krever ressurser utover dagens rammer må dette
innarbeides i budsjettet for 2016.
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