Handlingsplan Strategisk Næringsplan 2016-2026
Strategi/Mål

Tiltak

Pri.

I prosess

Ansvar/samarbeid

Annen info

Tid

Sentrumsutvikling
Ta vare på og utvikle
Nesbyens historiske røtter

Utvikle Landsbyen i
Hallingdal

Nesfjella til sentrum

Avkjøring RV7

ip

NK

Guiding i Gamle Nes

ip

NTN, Historielaget

ip
Blomster og belysning i sentrum
Videreutvikle JuleNesbyen
Utvikle ekst. og nye arrangement, for eksempel
årlig sentrumsuka/Landsbyfestival
Nesfjella til sentrum - sentrumsutvikling i
Nesbyen" 10 anbefalinger og 12 tiltak
Sykkelsti fra Syningen til sentrum
Steinovnsbakeri
Oppgradering gater og fasader
Oppgradering av Alfarvegen
Oppgradering av Rukkedalsvegen
Velkommen til Nesbyen!
Nytt Bibliotek - kulturkompass

Gode kommunale tjenester
og attraktive arbeidsplasser

Satse på folkehelse som en
del av kommunens
stedsutviklingsprosjekt

Trytetjern

Forprosjekt rapport med råd til
realisering desember 2017.
Prosjektleder for realisering Torill
Thømt engasjert mars 2018.

Fagsenter for nasjonalromantikken i
Sorenskrivergården

2018-2020
Løpende

ip

NTN og NK
NTN og NK

3 års belysningsplan, blomster inkl
i NTS
2017-2020
2017-2019
3 års belysningsplan

ip

NTN

Aktivitetsportalen

ip
ip
1
1
ip
ip
1
2

NK/næringslivet/gr eiere
NK og Stiftelsen Norges
vakreste sykkelopplevelse
NK og Aparta AS
NK
NK
NK og SVV
NK, SVV og grunneiere
NK

2018-2020

Konklusjon forprosjekt rapport 14.
sept 2017: 10+12
2018-2020

Inkl i nytt rettssenter

2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
2018-2020
20182018/2019

Tidligere Østenfor Hotell

2018-2020

Arbeidsgruppe NK med

2
Landsbyhotell, varme senger i sentrum
Grøntområder langs Rukkedøla inkl. Elveparken
i Gamle Nes
Indre Torg arena for lek, aktivitet og kultur
Pumptrack, ballspill, bowling, pentanque, street
workout mm
Flere idrettsaktiviteter, idrettsdag og
svømmetrening
Skilting og merking av sentrumsnære stier
Videreutvikling av Trytetjern med
sandvolleyballbane, nytt badehus med toalett
og garderober samt ny perkeringsplass.

NK/Næringslivet
ip
ip

2018-2020
NK, Skue Spb og NIL evnt flere
næringsdrivende

ip
ip

NIL

ip

NK

ip

2018-2020
Nyskapende aktivitetsarena
Nytt 2017-18: Judo, kampsport,
buldrevegg,mm
Under arbeid

2018/2019
Løpende
2019

Overordnet plan
NK

2018-2020

ip
Prosjekt Esso Stasjon
Skiltplan

Felles profilering av ledige næringslokaler

Kompetanse,
innovasjon og utvikling

Utrede grunnlag for næringsklynge med
utspring i industrien, energiforsyning og bygg &
anlegg. Tiltrekke ny næring med utspring i Defa,
Protan,Hallingmast og Statnett.

NK/Esso
NK

2

ip

2

Mulighetsstudie og tips fra NTS og
ansatte. NK spurt Esso om å
avslutte/redusere leieforholdet
fom 01.07.2019.
2018-2019
2018-2019

NK i regionalt samarbeid, søkt
Kommunalt næringsapparat i
midler Difi om utvikling og
Hallingdal har gjennomført
videreføring
forprosjekt i Innovasjonsløft

NK i regionalt samarbeid

2018-2020

Tilgjengelig næringsareal/tomter,
tilrettelegge opparbeide
infrastruktur nye
2018-2020

Kartlegge hvilke fortrinn Nes har for lokalisering
av ny næring for hvilke bransjer.

Jobbe målrettet for å
tiltrekke seg større bedrifter.
Bidra til å styrke NTN og
utvikle næringsnettverk
Arrangere frokostmøter mm med aktuelle
bransjevis og på tvers av
foredrag/seminar næringslivet
bransjer
Synliggjøre viktigheten av
industrien og sikre
rekruttering ved bedre
samarbeid skole og
næringsliv.

2

ip

Støtte opp om regionale tiltak som Yrkesmessa,
Startupp Hallingdal, lærlingordninger mm.
Initiativ til at ungdomskolen besøker
industribedriftene i faget "utdanningsvalg".

NK

Tilgjengelige næringsareal

2018

NTN/NK

Arrangerer frokostmøte,
Månedlig, kvartalsvis
bransjesamlinger og Næringspizza. og 4 x p.a.

ip
NK

Løpende

Fredagskontor, leie kontorplass
Tilrettelegge for etablering av
nye arb plasser som grunnlag
for tilflytting av arbeidskraft
med høyere utdannelse

Hytte- og reiseliv

2

Innovasjonsløft Hallingdal
Aktivitetsportalen

ip
ip

Tilrettelegge for flere varme
senger
Felles fiskekort for hele kommunen
Nesbyen som ledende Terrengsykkeldestinasjon

ip
ip

Terrengsykkeldestinasjon

NK/NTN/Næringshagen
NK
NTN

NTN
NK/NTN/Næringslivet

Øke innovasjonskompetansen

Løpende
2018

Innvilget tilskudd kr. 450.000,- p.a.
i tre år til utvikling
2018-2020
I Aktivitetsportalen?
2018-2020
Arbeidsgruppe kartlegger
tilrettelegger for "velkommen
syklist" hos eksisterende og nye
aktører

2018->

Terrengsykkeldestinasjon
Videreutvikle stier og løyper

NK/NTN
ip

Campingnæringen

Nesbyen Stasjon "Velkommen til Nesbyen"
Tilrettelegging for oppgraderinger i
Campingnæringen.
Stimulere
til utvikling av Bobilcamp med tømmeplasser.

NK/NSB/Jernbaneverket

2
ip

NK/NTN
Meteorittpark

Videreutvikling av Gardnos Meteorittpark

ip

Kurs i vertskapsrollen

ip

Nesfjella til sentrum
Ladestasjoner
Gjennomført
OK
OK

2

Vilmarkscamp uke 33
Byggeskikkveileder

"Ønskeliste"/ på lengre sikt:

Regionalt samarbeid Tråkk`n roll og
Langrenn
2018
Terrengsykkel destinasjon
2019

Løpende
2018-2019
2018, utbygging 2019

NK/NTN
NK/Næringslivet

Bransjesamling
Utvikling læringsplattform
Søknad fiberutbygging
Anne Marie Kollhus engasjert som
prosjektleder
Inkl i NTS og nytt rettssenter

NK
NK

Folkehelsekoordinator
Samfunsutviklingsavdeling

August hvert år

NK/NTN

3

Reåpne bassenget på Qvisten
Flere butikker i sentrum

Grunneier Qvisten
NK/NTN/Næringslivet

Koordinere rutetabeller for bedre flyt

Brakar

2018-2020
2018-2020

Handlingsplan Strategisk Næringsplan 2016-2026
Strategi/Mål
Landbruk

1

2
3

4

5

Tiltak

Bidra til å øke samarbeid,
verdiskapingen i landbruket Bevare produksjonsarealet. Opprettholde
og landbruksrelaterte
allerede drevet areal. Både dyrket og
næringer
beiteareal.
Informasjon om støtteordninger i
landbruket
Etablere og utvikle utmarkslag
Bidra til å styrke
lønnsomheten og
konkurransekraften i
skogbruket og bidra til å
sikre framtidig
Effektivisering i skogbruket i alle ledd i
kvalitetsskog.
verdikjeden.
Gjennomgang og forbedring av det
kommunale vegnettet
Fokus på effektivisering og
transportkostnader
Gjennomføring av opprustinger på det
private vegnettet.

Bidra til å opprettholde
beitebruken i utmarka for å
hindre gjengroing
Beitebruksplan
Bidra til bærekraftige
7 tilleggsnæringer i
landbruket
Garden som ressurs
6

I prosess

1

Rutiner for oppfølging av gode
næringsinitiativ for å oppnå realisasjon.

Tidspunkt for
gjennomføring

Ansvar/samarbeid

Annen info

Næringen/ NK

Både administrasjon og politikere
må være sitt ansvar bevist ved
behandling av kommuneplaner,
reguleringsplaner og disp-søknader. Kontinuerlig

1

NK
Grunneierne

Kontinuerlig

1

1

Hallingskog

I samarbeid mellom kommunen,
entreprenør og transportør.

Kontinuerlig

NK

I samarbeid med Hallingskog.

2018

Ikke en kommunal oppgave.
Ikke en kommunal oppgave.

Fokus på bruk av utmark som ressurs og
ta vare på gjerder og bruk av gammel
beitemark.

Legge forholdene til rette
for å styrke rekrutteringen i Kurs/informasjon for nye
landbruket.
bønder/skogeiere.
Informasjonspakke til de som kommer
inn i landbruket.

Se til at landbruket har
bevisste eiere og brukere
som leverer rene
produkter, og være
pådrivere i bevaring av
biologisk mangfold.

Pri.

ip

Næringen og særlig
Beitelag/Faglag
NK

ip

NK
NK

2

3

I samarbeid med NTN og
hytteutbggere.

Samarbeid næringskonsulent og
jordbrukskonsulent viktig.

Kontinuerlig
2018

Kontiuerlig
2018

Bondelag, Skogeierlag
NLR-Ø
Bondelag, Skogeierlag,
NLR-Ø

Forvaltningens oppgaver er dekket i
pkt. 2.
Forvaltningens oppgaver er dekket i
pkt. 2.

NK, Bondelag,
Skogeierlag
næringsmiddelindustri(
foredlere, forhandlere)

Forvaltningen gjør sitt gjennom
kontroll og tilskuddordninger.
Bondelaget/skogeierlaget og andre
må jobbe med holdningsskapende
arbeid. Næringsmiddelindustri
gjøre sitt for å oppnå rene
produkter gjennom gode
holdninger
Kontinuerlig

1

Faglag er
næringsorg. I
landbruket

Arrangere samlinger med fokus på
bedriftsutvikling.

Dette gjøres i dag av Bondelag og
mottakere av landbruksprodukter
som TINE og NORTURA. Bør kanskje
ikke være med i kommunens
næringsplan med mindre
kommunen har ressurser å avsette
til dette.

Utvide mangfoldet av produkter
Øke samarbeidet mellom produsenter på
tvers av kommuner

Dette er helt og holdent avhengig
av produsentene og hva de ønsker.
Tenker at pkt. 7 dekker dette.
Faglaga gjør dette. Kommunen bør
prioritere andre tiltak.

Felles skogsdrifter og helhetstenkning
rundt skogsbilveger.

Arrangere møter og fagsamlinger
Landbruket bør integreres i Nesbyen
turist- og næringsservice (NTN)

Faglaga

Viken og Hallingskog bør jobbe med
dette. Ikke en forvaltningsoppgave
for kommunen.
Ikke en forvaltningsoppgave.
Forvaltningsoppgavene er dekket i
pkt. 2.

Andre tiltak er viktigere.

