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STRATEGISK
NÆRINGSPLAN
2017 - 2020

1.Innledning.
Denne planen har som formål å legge rammene for Vefsn Kommunes næringspolitikk i perioden
2017-2020, sette et ambisjonsnivå og beskrive strategier og virkemidler kommunen vil benytte seg
av i kommende planperiode.
Det er viktig at planen sees i sammenheng med kommunens øvrige planverk, i særdeleshet
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Hele samfunnsutviklingen i kommunen styres av det
totale planverket, og en plan er avhengig av andre planer som vedtas. I næringsarbeidet er et godt
barnehage og skoletilbud, tilstrekkelig antall boliger av riktig kvalitet, kultur og fritidstilbud med mer,
av stor viktighet for å gjøre kommunen til en attraktiv kommune for etablering og utvikling av
arbeidsplasser. Denne planen vil likevel i all hovedsak fokusere på de områder hvor kommunen kan
spille en rolle direkte opp mot næringslivet, samt den samfunnsutviklingsrolle som er tillagt
næringsetaten i kommunen. Det er således ikke en kommunedelplan, men et strategisk fundament
for næringsutvikling som vil gi føringer for annet planarbeid i kommunen.
Videre vil vi påpeke at Vefsn Kommune deltar i et interkommunalt næringssamarbeid med Herøy,
Alstahaug, Leirfjord og Dønna kommuner (VHALD), og det er der vedtatt mål og strategier som
innarbeides i denne plan, men hvor gjennomføringen foregår i VHALD-samarbeidet.
Nordland Fylkeskommunes næringsplan «Et nyskapende Nordland» (innovasjonsstrategi for
Nordland 2014-2020) gir også viktig føringer for denne planen, da den vil være styrende for fylkets
ressursbruk mot næringsutvikling i planperioden. Nordland Fylkeskommunes strategier er omhandlet
senere i dette dokumentet, med henvisning til hvordan de vil påvirke Vefsn Kommunes valg av
strategier og målsetninger.
Næringsarbeidet i Vefsn Kommune ivaretas av «Mosjøen og omegn næringsselskap KF», (MON KF)
og dette selskapet er foruten kommunens næringsetat, også en aktiv utviklingsaktør som
samarbeider tett med næringslivet, forvalter kommunale, fylkeskommunale og til dels statlige
virkemidler for næringsutvikling. Selskapet er Innovasjon Norges førstelinje-organisasjon mot
bedrifter i kommunen og samarbeider tett med næringsutviklingsmiljø som Sentrum Næringshage
AS, Inkubator Helgeland AS og Teknoparken AS.
Til sist understrekes at denne planen gir viktige signaler til næringslivet i og utenfor kommunen om
hvilke prioritering og føringer Vefsn Kommune har for den neste 4-årsperioden. Slik forutsigbarhet er
viktig for næringslivet i investerings og lokaliseringsbeslutninger
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2.Prosess.
Denne næringsplanen er utarbeidet i dialog mellom administrasjonen i MON KF, styre, andre deler
av kommuneadministrasjonen og næringslivet i Vefsn. Det har vært avholdt en rekke idemøter hvor
ca. 50 næringslivsrepresentanter har blitt invitert til å diskutere styrets og administrasjonens forslag,
samt komme med nye innspill til planen. I alt kom det inn ca. 60 ulike ideer og forslag som er vurdert
i prosessen med å utarbeide denne planen.

3.Visjon Vefsn 2030.
Planperioden i denne plan dekker årene 2017-2020, men vi mener det er viktig å forsøke å tegne et
fremtidsbilde av hvor Vefsn Kommune ønsker å være i et lengre perspektiv. Dette er viktig for å lage
gode målsetninger på kortere sikt og velge de riktige strategier. I Nordland fylkes næringsplan er en
liknende visjon formulert: «Et nyskapende Nordland», der man ser på de lange linjer fram mot 2025.
Mange investeringer, som innen samferdsel, utdanning og arealdisponering har lange tidshorisonter,
og resultater viser først igjen mange år etter at beslutninger fattes. Det er derfor viktig å stake ut en
retning for det lange løp og så legge mer konkrete strategier og handlingsplaner på kortere sikt.
Styret i MON KF har formulert følgende visjon som retningsgivende for planarbeidet:
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«Vefsn er i 2030 den foretrukne bo og arbeidsregion på midt-Helgeland»

«Mosjøen er sentrum i en handelsregion på ca. 35.000 innbyggere, og som betjener de
omliggende kommuner når det gjelder handel og service. Kommunen har som mål å ha en jevnt
positiv befolkningsutvikling og nå 17.000 innbyggere og med vekst i alle alderssegmenter. Det har
i hele perioden vært jevn vekst i sysselsettingen (antall arbeidsplasser), med en god fordeling
mellom offentlige/statlige arbeidsplasser og arbeidsplasser i privat næringsliv. Utviklingen i
samferdselssektoren har styrket Mosjøens rolle både som handelssenter og logistikk-knutepunkt.
Den sterke økningen i opplevelsesbasert reiseliv, kombinert med gjenåpningen av fiske i
vassdragene i regionen har gjort Mosjøen til sentrum for en av Skandinavias mes t attraktive
turist- og friluftregioner, og satsing på produktutvikling har gitt et kvalitetstilbud har skapt betydelig
antall arbeidsplasser og gitt store økonomiske ringvirkninger.
Kommunen har også markert seg sterkt med vekst innen kreative næringer som IT, film, lyd og
spillutvikling. Evnen til å kombinere kompetanse i kultursektoren med digital kompetanse har
dannet grunnlag for denne utviklingen og denne sektoren betyr i dag mye både for sysselsetting
av unge arbeidstakere, internasjonalisering og generell attraktivitet som bosettingssted.
Beslutningen om å starte prosjektet «Jobbfabrikken» - en nettverksarena for kulturnæring i 2017,
har betydd mye for denne utviklingen.
Den etablerte industrien har gjennom forutsigbare rammevilkår, kontinuerlig kompetanseutvikling
og fokus på miljø hatt en positiv utvikling, selv om antallet industriarbeidsplasser ikke har vokst.
Verdiskapningen fra denne sektoren er imidlertid av stor betydning, og investeringer i
automasjon, kvalitet og miljø har vært viktig for knoppskyting i leverandørindustrien i regionen.
Samspillet med kraftindustrien, som fortsatt er i sterk utvikling, legger grunnlag for videre vekst
både i den etablerte industrien og i leverandørindustrien. Vindparkene har gitt en ekstra
dimensjon til kraftindustrien som gir nye muligheter for foredling av kraft i vår region.»
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4.Mosjøen og omegn næringsselskap KF – rolle og organisering
MON KF er organisert som et frittstående selskap, et Kommunalt Foretak (KF), med Vefsn
Kommune som eneeier. Selskapet ledes av et styre som utpekes av Vefsn Kommunestyre og har
representanter for både folkevalgte, næringsliv, fagbevegelse og ansatte. Styret oppnevnes for
kommunestyrets valgperiode på 4 år. Daglig leder i selskapet rapporterer til styret og er ansvarlig for
selskapets daglige drift innen de tildelte budsjettrammer og med «Strategisk Næringsplan» som
overordnet styringsdokument. I tillegg til næringsplanen, utarbeides årlige handlingsplaner sammen
med årets budsjett, slik at aktiviteter og prosjekter kan avstemmes mot tildelte økonomiske
ressurser.
Styret anser organiseringen for å være hensiktsmessig for å løse kommunens
næringsutviklingsoppgaver, og det bredt sammensatte styret gir ulike deler av Vefsn-samfunnet
anledning til å påvirke selskapets arbeid og prioriteringer, og sikrer bredt eierskap til kommunens
næringsutviklingsarbeid.
Foruten de målrettede næringsutviklingsoppgaver, har MON KF ansvar for en rekke andre
samfunnsutviklingsoppgaver som ikke naturlig faller under andre kommunale ansvarsområder,
særlig innen samferdsel, større samfunnsutviklingsprosjekt som kommunen engas jerer seg i og som
koordinator på tvers av ulike kommunale funksjoner som har delansvar for større oppgaver. Av
selskapets totale menneskelige og økonomiske ressurser har man de siste årene brukt en betydelig
andel på samfunnsutviklingsoppgaver, slik som f.eks videreutvikling av Mosjøen Lufthavn Kjærstad,
utvikling av «Knutepunkt Helgeland» (godssatsing), kommunale oppgaver i forhold til nytt
Helgelandssykehus og bygging av ny videregående skole. Disse sakene vil påvirke Vefsnsamfunnet i betydelig grad i de kommende år, og styret har lagt vekt på god koordinering av disse
oppgavene gjennom bruk av MON KF’s ressurser.
Finansieringen av selskapets drift skjer gjennom rammeoverføring fra Vefsn Kommune samt, at ca
50% av virksomheten i MON KF er prosjektfinansiert, dvs. avtaler med eksterne finansieringskilder
for å løse spesifikke oppgaver og hvor finansiering medfølger. Av de største og mest langsiktige
prosjekter er de som er knyttet til rotenonbehandling av vassdrag, reetablering av fiskestammene og
de påfølgende aktiviteter for regulering av fiske og utvikling av næringsaktiviteter knyttet til
ferskvannsfiske.
MON KF forvalter kommunens næringsfond, hvor MON’s styre er bemyndiget til å foreta tildelinger,
foruten at MON er sekretariat for «Vefsna-fondet» (erstatningsfond for fredningsvedtak for Vefsnavassdraget) og hvor formannskap/kommunestyre er bevilgende myndighet. Næringsfondet
finansieres gjennom årlig overføring av kommunens konsesjonskraft-inntekter.
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5.Samfunns- og næringsutvikling i Vefsn – noen trender

Befolkningsutviklingen i Vefsn har i perioden 2008 – 2015 snudd fra en nedadgående trend til en
positiv utvikling fra 2012 og fremover. Ved utgangen av 2. kvartal 2012 var folketallet 13.251 og har
etter det økt jevnt til 13.458 ved utgangen av 2. kvartal 2016.
Den største utfordringen ligger i befolkningssammensetningen i Vefsn hvor vi har en kraftig økning i
aldersgruppen 80 år og eldre, mens aldersgruppen 19-44 år vokser mindre. Siden 2014 har det vært
en positiv utvikling i aldersgruppen 19-44 år.
Et urovekkende moment er at andelen av uføre i Vefsn har økt de siste årene, mens det ellers i
Nordland har vært en nedgang.
Andelen av befolkningen som er registrer som innvandrere i Vefsn er noe lavere enn gjennomsnittet
i Nordland. I Vefsn er det ca. 6% registrerte innvandrere, mens det i Nordland som helhet er registret
litt over 8%. Sysselsettingsgraden blant innvandrere i Vefsn ligger på ca. 63% (2014), mens den for
Nordland som helhet er på ca. 58,5% (2014).
Antall sysselsatte i Vefsn stiger de siste årene samtidig som vi har en lav arbeidsledighet, mens
antall nyetablerte bedrifter er relativt stabilt i perioden 2008-2014.
Omsetningen i detaljhandelen pr. innbygger i Vefsn har hatt en positiv utvikling de siste årene, men
mindre økning enn gjennomsnittet i Nordland.
NHO Kommune-NM 2016 rangerer kommunene i Norge etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert
på forhold i næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommunal økonomi. Her kommer
Vefsn kommune på 3 plass i fylket og på 188 plass i landet, av 428 kommuner.
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Hvis vi ser på Nordlands 44 kommuner, har Vefsn følgende score:
•

Næringsliv 9 plass: næringsvariasjon 3 plass, nyetableringer 35 plass, inntektsnivå 8 plass og
privat sysselsetting 16 plass i fylket.

•

Arbeidsmarkedet 27 plass: sysselsettingsandel 4 plass, sykefravær 23 plass, uføre 24 plass,
arbeidsledige 21 plass og arbeidsmarkedsintegrasjon 38 plass i fylket.

•

Demografi 7 plass: befolkningsvekst 11 plass, unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken 8 plass,
netto innflytting 15 plass og aldring 14 plass i fylket.

•

Kompetanse 5 plass: minst fire års høyere utdanning 13 plass, fagprøver 4 plass og teknisk
og naturvitenskapelig utdanning 3 plass I fylket.

•

Kommunal økonomi 5 plass: administrasjonsutgifter 1 plass, eiendomsskatt 28 plass,
kommuneinntekter 4 plass, kommunens kjøp av private tjenester 16 plass og betalingsevne
18 plass i fylket.

De største næringene i Vefsn når det gjelder arbeidsplasser er:
•

helse-sosial (22,6%),

•

tjenester (20,4%)

•

industri og olje (14,3%)

•

varehandel (11,7%)

•

undervisning (9,5%)

•

byggevirksomhet (9%)

Næringene med færrest arbeidsplasser er jord/skogbruk/fiske (2,6%), overnatting og servering
(3,3%) og offentlig administrasjon (6,6%).

Øvrige statistikker se eget vedlegg
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6. Fylkeskommunale og nasjonale strategier
Det har de siste årene vært sterkt nasjonalt fokus på omstilling, «grønt skifte» og de nye næringer
som må utvikles for å gjøre landet mindre oljeavhengig. Disse strategier følges opp av nasjonale
programmer hvor midler stilles til disposisjon både for utdanning, forskning, konkret næringsutvikling
samt internasjonalisering. Nordland fylke har fulgt opp dette med en plan for «Et nyskapende
Nordland», med 3 identifiserte satsningsområder:
•

Sjømat: fiskeri, fiskeforedling, havbruk, mat- og fôrindustri

•

Industri: prosessindustri, metall, mineraler, kjemikalier

•

Opplevelsesbasert reiseliv: En sterk reiselivsnæring bygd på naturen som rammeverk

I de nasjonale strategier er følgende satsningsområder identifisert:
•

Bioøkonomi

•

Ren energi

•

Havrommet

•

Helse og helseteknologi

•

Kreative næringer

•

Smarte byer

De nasjonale og fylkeskommunale strategier og satsningsområder gir viktig retning for Vefsn
Kommunes egne prioriteringer og strategier. Velger vi å satse innen rammen av overordnete
strategier, gir dette muligheter for nettverksbygging, kunnskapsoverføring og deltakelse i
fylkeskommunale/nasjonale programmer, samt at offentlige tilskuddsordninger kanaliseres i stor
grad mot disse satsningsområder. Vi har derfor i utviklingen av denne planen lagt vekt på å teste ut
egne forslag mot overordnete satsninger, for å finne flest mulig områder hvor våre prioriteter,
naturlige fortrinn og mulighetsrom kan være sammenfallende.
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7. Næringslivet i Vefsn – innspill til ny næringsplan
I prosessen med å utvikle denne planen har MON KF invitert til 5 ulike «idemøter», med ca. 10
deltakere i hvert og fra ulike sektorer av næringslivet i Vefsn. De ble invitert til å gi sine innspill til
kommunens prioriteringer på området næringsutvikling. Disse møtene resulterte i over 60 ulike
ideer/innspill, noen overlappende, noen på siden av næringsplanarbeidet, men totalt sett ga disse
møtene viktig korreksjon til våre tidlige tanker, samt at det har resultert i nye konkrete forslag til både
satsningsområder, strategier og prosjekter. De tema (med en rekke undertema som vil bli tatt med i
konkrete handlingsplaner), som næringslivet har spilt inn, kan oppsummeres rundt følgende
hovedoverskrifter:
•

Reiseliv, opplevelse og naturbasert aktivitet: «Sjøgata»
er underkommunisert og ikke utnyttet i vår tilrettelegging
for økt turisme, og vi bør jobbe med et «gamlebyen»konsept for å tydeliggjøre denne unike bebyggelsen i
Nord-Norge. Sjøgata kan bli minst like bra som mange
«altstadt»-konsept vi ser i andre land.
Byen bør få Nord Norges første «Via Ferrata» i Øyfjellet.

•

Arrangementer: Byen er god på arrangementer, vi har mange allerede,
men vi må jobbe med disse trekkplastrene som både bringer folk lokalt
sammen og sikrer mange tilreisende.
Om vi samler all erfaring og markedskraft som ligger i Galleria, Byfesten,
Tiendebytte og Kippermocupen osv, kan vi skape en unik og annerledes
arrangementsby.

•

•
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Med profesjonelle aktører og gode attraksjoner kan vi komme langt.
Ny teknologi betyr nye arbeidsplasser: Skal vi vinne i konkurransen om nye jobber og
sikre de jobbene vi har, er det viktig at næringslivet oppdaterer seg og at det legges til
rette for at grundere og oppstartbedrifter får drahjelp til både etablering,
kunnskapsoverføring og nettverk. Her bør MON KF spille en viktig rolle.

Logistikk-knutepunkt: Vår plassering geografisk på Helgeland
bør gi mulighet for å styrke vår posisjon som logistikkknutepunkt. Vi ligger strategisk til nord/sør og øst/vest og har
muligheten for å kombinere bane/vei/sjø på en unik måte
både når det gjelder gods og persontrafikk. Mosjøen bør være
naturlig innfallsport/startpunkt for turisme på
Helgelandskysten. For godstrafikk er det uutnyttet potensial både for lokal frakt,
omlasting til/fra kysten og øst/vest frakt. MON KF og Mosjøen Havn bør samarbeide
om dette viktige området for å mobilisere nasjonale aktører i fraktmarkedet.
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•

Statlige arbeidsplasser: Statlige arbeidsplasser betyr stabilitet, økt mangfold i
arbeidsmarkedet og øker sjansen for å rekruttere
kompetansepersonell til kommunen. Vefsn Kommune
har svært langt fra sin rimelige del av statlige
arbeidsplasser, målt både absolutt i forhold til
befolkning og ikke minst i forhold til andre byer i
Nordland og på Helgeland. Det bør utarbeides en
langsiktig strategi på dette området og MON KF må gis
ressurser til å følge dette viktige området over tid, i
samarbeid med politisk ledelse i kommunen og andre
naturlige aktører, som næringslivsorganisasjoner,
fagbevegelse med mer, som alle kan spille en viktig
rolle i dette arbeidet.

•

Handel og service. Byen er allerede god på handel, men det eksisterer enkelte hull i
butikkutvalg som kunne styrket handel ytterligere. Byens handelsnæring vil styrke
samarbeid gjennom Næringsforeningen og vurdere fellestiltak gjennom en
bransjegruppe for handel for å bedre byens, tilbud og image som handels- og
servicesentrum på Midt/Sør Helgeland.

8. Næringsplan 2017-2020 Satsningsområder
I utarbeidelsen av forslag til Næringsplan 2017-2020, har vi foruten innspill fra ulike miljø, også sett
hen til forrige næringsplan, hvor en rekke innsatsområder er identifisert og prioritert. Flere av disse
er fortsatt av stor viktighet for Vefsn Kommune, og er tatt med videre i dette forslaget. Det gjelder i
særlig grad områdene infrastruktur, innovasjon og nyskapning, samt kompetanse. I plan for 20172020 har styret i MON KF valgt følgende hovedsatsningsområder:
Samfunnsutvikling:
•

Logistikk, infrastruktur og kommunikasjon

•

Utdanning og kompetanse

•

Regionsamarbeid, nasjonalt samarbeid og internasjonalisering

•

Statlige arbeidsplasser

Næringsutvikling:
•

De nye jobbene: Styrking av nyetablering og innovasjon

•

Handel og service

•

Reiseliv, kultur og natur: «Et Skandinavisk frilufts- og fiskeeldorado»

•

Energi og energiforedling

•

Landbruk og de nye naturbaserte næringer

•

Etablert næringsliv: Tilrettelegger, rådgiver og problemløser
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9. Næringsplan 2017-2020 Strategier
•

Styrke rådgivningskompetanse og kapasitet
MON gjennomførte i 2015 en bred undersøkelse blant alle som har mottatt bidrag, samt noen
som fikk avslag på sine søknader, for å lære mer om hvordan vi fyller rollen som kommunens
næringsetat. Vi fikk mange gode tilbakemeldinger, og et område nesten alle respondenter
nevnte, var styrket rådgivning. De etterspørres kunnskap og kompetanse fra MON KF både
når det gjelder forretningsutvikling, planlegging og ikke minst rådgivning om offentlige
støtteordninger som Innovasjon Norges program, Skattefunn med mer.
MON KF vil styrke dette arbeidet, dels gjennom egne kompetansetiltak, dels gjennom et
tettere samarbeid med miljø som Inkubator Helgeland, Sentrum Næringshage og
Teknoparken. Med en god rollefordeling og tett samarbeid kan vi styrke det totale tilbudet til
næringslivet i Vefsn, både det etablerte og oppstartbedrifter.

•

Kommunikasjon og samarbeid med fylke og statlige myndigheter
Vefsn Kommune har relativt få statlige arbeidsplasser i forhold til befolkningen, sammenlignet
med andre kommuner både på Helgeland og i fylket generelt. Med omstrukturering av
offentlig tjenesteyting, taper kommunen også statlige arbeidsplasser gjennom sentralisering
og digitalisering av tjenester. Dette skaper utfordringer, men gir også nye muligheter. Statlig
tjenesteyting som ikke er lokasjonsavhengig, kan lokaliseres til Vefsn og utføre regionale
eller nasjonale oppgaver. For å få dette til, kreves tett dialog med fylket og sentrale
myndigheter, slik at Vefsns fortrinn som lokaliseringssted, sammen med aksept av å gi en
rimelig kompensasjon for tap av arbeidsplasser, kan sikre at kommunen får lokalisert nye
statlige arbeidsplasser. Dette er et viktig område i skjæringspunktet mellom politikk,
samfunnsutvikling og næringsutvikling, hvor MON KF påtar seg rollen som koordinator av
prosjekter.

•

Markedsføring av muligheter i Vefsn
Vefsn har sterke industritradisjoner, et velutviklet nett av leverandører til industrien, samt et
framvoksende gründermiljø. Kommunens lokalisering geografisk samt gode
kommunikasjoner, koplet med et godt utviklet skole- og barnehagetilbud og nok tilgang på
boliger, burde sikre Vefsn og Mosjøen en posisjon for ny-lokalisering av både statlige og
private arbeidsplasser. Imidlertid vet vi at konkurransen om hver ny arbeidsplass er sterk, og
våre fortrinn, koplet mot ytterligere tiltak for tilrettelegging, må gis prioritet, slik at vi «alltid» er
på radaren for nyetableringer. Å skape et godt kjent image som «næringskommunen Vefsn»
vil bli fokusert og det vil bli utviklet effektiv kommunikasjon for å sikre dette er godt kjent.

•

Aktivisering av virkemiddelapparatet og sikre større andel av finansieringsmuligheter
Det offentlig virkemiddelapparat, statlige og fylkeskommunale organ og ulike private kilder rår
over betydelige finansieringsmidler for næringslivet. For å få tilgang til disse, er imidlertid
kunnskap om deres eksistens, krav til å få støtte med mer, av stor viktighet. Vi ser av ulike
tildelingsstatistikker at Vefsn får en relativt liten andel av slike økonomiske virkemidler.
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For å øke mulighetene, vil MON KF bygge bedre kunnskap om dette, samt sikre at
næringsarbeidet fokuseres mot områder som har nasjonal/fylkeskommunal prioritet og som
det knyttes utviklingsmidler til.
•

Styrke samfunnsutviklingsrollen
Næringsutvikling er, som det er påpekt i denne planen, et samspill mellom samfunns utvikling
generelt og fokuserte tiltak for å skape nye arbeidsplasser. Samfunnsutviklingsrollen påhviler
hele den kommunale sektor, med støtte fra fylkeskommunale og nasjonale myndigheter. Det
er ofte behov for koordinert innsats mellom mange sektorer i kommunen og MON KF vil påta
seg rollen med prosjektledelse og koordinasjon av ulike prioriterte prosjekter. Disse vil bli
prioritert fra politisk nivå, og MON KF vil sikre at organisasjonen har nødvendig kompetanse
og kapasitet til å fylle denne rollen. Behovet for kapasitet vil variere stort over tid, og det vil
derfor i årlige handlingsplaner og budsjetter bli prioritert hvilke oppgaven selskapet skal på ta
seg.

•

Kulturbyen Mosjøen
Kulturnæringsfeltet er et bredt sammensatt område, hvor bredden i kompetanse som kreves
er fra utøvende kulturarbeid til spisset programmering, animering og lydproduksjon osv.
Vefsn Kommune har mange aktører som dekker hele spekteret, men et lite formalisert
samarbeid, og derav begrensede muligheter for kommersialisering og nye arbeidsplasser. En
bredt sammensatt gruppe fra et utvidet «kulturfelt» har nå gått sammen om et prosjekt for å
samle krefter og kompetanse, med målsetning om å skape både egne heltidsarbeidsplasser
og nye. MON KF har i samarbeid med gruppen sett potensialet i dette arbeidet og vil bidra til
at prosjektet lykkes gjennom å tilføre forretningsutviklings- og veiledningskompetanse.
Prosjektet er presentert eksternt til mulige samarbeidspartnere, og har fått positiv respons.
Når prosjektet er mer modent, vil vi også vurdere økonomiske bidrag til prosjektet, som har
fått arbeidstittelen «Jobbfabrikken».

.

Industribyen Mosjøen
Den etablerte industrien med lokal og regional leverandørindustri vil også i framtida være
viktig for utviklingen i Vefsnsamfunnet. Selv om antall sysselsatte i etablert industri ikke
vokser, fører modernisering, automatisering og nye miljøkrav til at underleverandører vokser
og utvikler seg teknologisk på en slik måte at det gir nye markedsmuligheter utenfor vår
region og internasjonalt. MON KF har en viktig rolle i kommunikasjon med sentrale
myndigheter om viktigheten av stabile og forutsigbare rammebetingelser, foruten å bidra til å
skape arenaer der det eksisterende næringslivet og kommunen kan drøfte både utfordringer
og muligheter for videre vekst og utvikling. Med ulike roller for kommunen og næringslivet, er
samspill og kommunikasjon viktig for at begge skal kunne løse sine oppgaver på en god
måte.

•

«Made in Mosjøen»: Omdømme – image –selvtillit
Vi vet at kommunens generelle omdømme, både som bostedskommune og
næringskommune, er avgjørende for valg av lokalisering av arbeidsplasser. Begrep som
«næringsvennlig», god «bo-kommune», osv. er vanskelig å definere helt klart, de er knyttet
opp mot mer eller mindre begrunnede oppfatninger som finnes hos beslutningstakere, og
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spiller en viktig rolle når beslutninger tas. Omdømme og image skapes ikke på noen enkelt
måte, men er et totalbilde av hvordan vi oppfattes av andre. Det er også klart at vår egen
selvtillit som kommune, som by, sterkt påvirker vårt omdømme. Kommunens «selvtillit» er
bygd opp av hver enkelt innbyggers oppfatning av kommunen man bor i, om man er stolt av
den og fram snakker den. Derfor er kunnskap om hva som skjer i kommunen, områder vi
lykkes godt og hvor andre ser opp til våre resultater viktig. Dette kan kun skje gjennom at
innbyggerne har god kunnskap om hva som faktisk skjer og hvordan vi klarer oss i «den
nasjonale konkurransen» viktig. MON KF vil i kommende periode fokusere sterkt på
kommunikasjon og kunnskapsformidling, slik at alle har forutsetninger for å være en god
«kommuneambassadør» på alle de ulike arenaer vi ferdes.
Det vil i perioden bli utviklet et eget prosjekt som vi har gitt navnet «Made in Mosjøen»*), for å
bygge vår selvtillit som samfunn og dermed styrke våre muligheter for positiv utvikling i de
kommende år.

*)Begrepet er utviklet av Aleksander Nordaas i forb indelse med et filmprosjekt, og han har velvillig stilt dette til disposis jon
for b ruk i dette prosjektet.
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10. Næringsplan 2017-2020 Tiltak og prosjekter - Handlingsplaner
•

«Jobbfabrikken» - nettverksarena for kreative næringer
I samarbeid med kulturnæringen etablere en felles arena for nærings og prosjektutvikling på
tvers av profesjoner, hvor MON KF og andre bidrar med forretningsutviklingskompetanse.
Målet er å skape kommersielt grunnlag for nye arbeidsplasser på kulturnæringsfeltet

•

Et senter for opplevelsesbasert turisme og fiske
Etter vellykket rotenonbehandling og re-etablering av lokale laksestammer, ligger forholdene
nå til rette for å få avkastning på denne betydelige investeringen. Vefsna-region har
potensiale til å bli et Skandinavisk fiskeeldorado, men for å lykkes med det må det etableres
et tilbud til fiskepublikum som er attraktivt, kombinert med annet opplevelsesbasert reiseliv
som kan tiltrekke et bredere publikum. MON KF vil i samarbeid med alle aktører starte et
prosjekt for å utnytte mulighetene åpning av fiske gir, og bidra til utvikling av et attraktiv
totalprodukt.

•

Den digitale verden: teknologikunnskap, utdanning og nyskapning
Vefsns demografiske utfordring er å beholde de unge, både de som reiser bort en periode for
videre utdanning, og de som går tidlig ut i arbeidsmarkedet. Et variert arbeidsliv og attraktive
jobber for unge, er derfor av stor betydning for å påvirke den demografiske fordeling av
Vefsns befolkning. MON KF vil sammen med ulike utdannings og utviklingsaktører formulere
målrettede aktiviteter rettet mot denne gruppen.
Det er viktig både å styrke utdanningsfeltet og jobbskaping for å sikre at ungdom finner
interessante arbeidsplasser, at bedrifter finner kvalifiserte arbeidstakere og at Vefsn satser
bredt på å utnytte de muligheter en stadig sterkere digitalisering av samfunnet gir. Gjennom
koordinert og målrettet innsats kan trusler gjøres om til muligheter.

•

Smarte byer – teknologi, velferd miljø og nye jobber
Teknologi påvirker ikke bare næringslivet, men samfunnet i sin helhet. Det er igangsatt ulike
«smartby-prosjekter» som ser på hvordan samfunnet som helhet kan nyttiggjøre seg
teknologiutviklingen i kommunikasjon med innbyggerne, i tjenesteleveranser og på
kommunikasjonssektoren. «Smart City Europe» prosjektet går nå ut av pilotfasen og vil se på
hvordan nye byer kan opptas i arbeidet. MON KF vil lansere et «liten og smart»-prosjekt og
se på hvordan også små kommuner/bysamfunn kan delta i utviklingen og finne løsninger som
er økonomisk og praktisk håndterbare. Prosjektet har som mål både å skape nye
arbeidsplasser men også finne nye måter å løse offentlige oppgaver bedre.
Prosjektet vil søkes gjennomført sammen med Helgeland Regionråd og Nordland Fylke.
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•

Offentlige/statlige arbeidsplasser
Arbeidet med å markedsføre Vefsn Kommune som en god vertskapskommune for nye
statlige arbeidsplasser må systematiseres og intensiveres. På den ene siden foregår det
store strukturendringer i statlig sektor som hittil har påvirket kommunen negativt, men på den
andre siden foregår det prosesser med målsetning å flytte statlige arbeidsplasser ut av
Oslo/sentrale Østlandet. Det er viktig Vefsn kommune følger disse prosesser nøye og sikrer
at beslutningstakere til enhver tid er kjent med mulighetene Vefsn kan tilby. På kort sikt er det
viktig med avklaringer rundt pågående prosjekter som nytt fengsel og nasjonalt
våpenregister, men mange nye muligheter forventes i de kommende år, og disse krever
systematisk arbeid fra Vefsns side. MON KF vil være koordinator for kommunens arbeid på
dette området.

•

Samferdsel og kommunikasjon
Samferdselssektoren spiller en nøkkelrolle både for næringslivets konkuranseevne og for
bolyst i en region. Det er dertil en sektor med betydelig sysselsetting både direkte og
indirekte. Derfor er fokus på samferdsel og kommunikasjon viktig i kommende år. Bevaringen
av flyplassen, godsknutepunkt-prosjektet, samt store veiinvesteringer betyr at MON KF må
ha ressurser til oppfølging, utredning og kommunikasjon mot besluttende myndigheter
regionalt og sentralt. MON vil i handlingsplan 2017 foreslå konkrete oppgaver på dette feltet.

•

Landbruk og skog
Landbruk og skogbruk er fortsatt viktige næringer i Vefsn Kommune. Sysselsettingseffekten
har de siste årene gått ned på grunn av modernisering, automatisering og nye driftsformer,
mens verdiskapningen fortsatt er viktig. Dessuten betyr landbruk og skogbruk mye for
bosetting i hele kommunen og for vedlikehold av kulturlandskapet. Disse næringene er ikke
omhandlet i denne planen, da kommunen har en
egen Landbruksplan som omhandler dette.
Imidlertid er MON KF engasjert i forhold til
næringsutvikling knyttet til nye driftsformer,
produktutvikling og naturbasert turisme, som får
en stadig større plass som tillegg til de mer
tradisjonelle driftsformer. Vi vil i den kommende
planperiode styrke tilbudet på dette området i
nært samarbeid med kommunens
landbruksavdeling og næringen.
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Vedlegg:
Fakta og statistikk: Vefsn
Statistikkdatabasen er basert på tall fra SSB, og fylkeskommunenes modellsystem PANDA. PANDA er et
økonomisk-demografisk modellsystem utviklet for bruk i regional analyse og overordnet planlegging i fylker
og på lavere geografisk nivå.

Befolkningsutvikling totalt
Viser antallet registrerte bosatte. (Tall pr. 01.01)
Befolkningsutvikling: Nordland

Befolkningsutvikling: Vefsn
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Vefsn har hatt en dårligere befolkningsutvikling en gjennomsnittet i Nordland, men siden 20 13 har trenden
snudd og Vefsn har hatt en større prosentvis økning enn gjennomsnittet i Nordland.

Befolkningsutvikling 19-44 år
Viser antallet registrerte bosatte. (Tall pr. 01.01)
Befolkningsutvikling 19-44 år: Nordland
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Befolkningsutvikling 19-44 år: Vefsn
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Vi ser den samme utviklingen når det gjelder befolkningen mellom 19-44 år. Her ser det ut til at Vefsn snudde
den negative trenden i 2014.
17

Befolkningsutvikling 80 år og eldre
Viser antallet registrerte bosatte. (Tall pr. 01.01)
Befolkningsutvikling 80 år og eldre: Nordland

Befolkningsutvikling 80 år og eldre: Vefsn
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Mens Vefsns befolkning i perioden 2008 – 2015 er redusert, øker befolkningen i aldersgruppen 80 år og eldre.
Vefsns befolkning på 80 år og eldre følger ikke samme utvikling som Nordland.

Sysselsatte
Viser totalt registrert antall sysselsatte. Sesongarbeidere er ikke med i disse tallene. (Tall pr. 01.01)
Sysselsatte: Nordland

Sysselsatte: Vefsn
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Det har vært en økning i sysselsatte i Vefsn siden 2011.
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Nyetableringer
Viser antall registrerte nyetableringer av bedrifter (ikke nødvendigvis med sysselsatte). Inkluderer alle
selskapsformer. (Tall pr. 01.01)
Nyetableringer: Vefsn
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Antall nyetablerte bedrifter i Vefsn er relativt stabilt.

Omsetning i detaljhandel pr. innbygger
Viser totalt registrert omsetning i detaljhandelen/varehandelen. (eksklusiv omsetning av motorkjøretøyer og
bensin, og eksklusiv merverdiavgift). (Tall pr. 31.12)
Omsetning i detaljhandel: Nordland
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Vefsns utvikling i omsetningen i detaljhandel pr. innbygger har vært noe lavere enn gjennomsnittet i
Nordland i perioden 2008 – 2014, men har en positiv utvikling.
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Befolkningsframskriving
Viser forventet befolkning (antall personer). (Tall pr. 01.01)
Befolkningsframskriving: Nordland
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I følge SSBs befolkningsframskriving vil befolkningen i Nordland øke frem mot 2030, men gå ned i Vefsn.
Dette er prognoser basert på historisk utvikling, og siste års positive utvikling i Vefsn vil ikke vises igjen i
befolkningsframskrivingen før om noen år. Utgangspunktet for framskrivingen er tall (statistikk) pr.
01.01.2015.

Andel uføre
Viser antall uføre registrert mellom 18-67 år. (Tall per 31.09)
Antall uføre: Nordland
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Antall uføre: Vefsn
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Andel uføre i aldersgruppen mellom 18 – 67 år øker kraftig i Vefsn, mens den går ned i Nordland.
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Innvandrere
Viser andel den totale befolkningen som er registrerte innvandrere. (Tall pr. 01.01)
Andel innvandrere: Nordland

Andel innvandrere: Vefsn
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Andel innvandrere i Vefsn har økt mindre enn gjennomsnittet i Nordland (Bosatte flyktninger og annen
innvandring inkl. EU/EØS).

Viser andel av registrerte innvandrere som er i arbeid. (Tall pr. 01.01)
Sysselsatte innvandrere: Nordland

Sysselsatte innvandrere: Vefsn
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Andelen av sysselsatte innvandrere i Vefsn har økt i perioden 2010 – 2014. Vefsn har noe bedre utvikling på
dette området enn Nordland i gjennomsnitt.
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NHOs Kommune-NM 2016
Vi tar også med hvordan Vefsn hevder seg i NHOs Kommune-NM 2016 som bakgrunnsinformasjon til ny
strategisk næringsplan.
NHOs Kommune-NM 2016 rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved
næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.
Kommune-NM 2016 er i hovedsak basert på tallgrunnlag fra 2015.
Nasjonal rangering (1 er best og 428 er dårligst)

Historisk utvikling: Vefsn

RANGERING
I FYLKET

RANGERING
I LANDET

1

Bodø

56

2

Rana

168

3

Vefsn

188

Vefsn kommer på 3 plass i fylket og har bedret sin posisjon siden 2009. I denne målingen kommer Vefsn på
188 plass av Norges 428 kommuner.
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Fordeling av arbeidsplasser i Vefsn
Jord/skogbruk/fiske
Industri og olje
Byggevirksomhet
Varehandel

2,6 %
14,3 %
9,0 %
11,7 %

Overnatting og servering

3,3 %

Offentlig administrasjon

6,6 %

Undervisning

9,5 %

Helse-sosial

22,6 %

Tjenester

20,4 %

SUM

100,0 %

Totalresultat regioner
NHO har definert 77 regioner I Norge. Vefsn hører til region Midtre Helgeland som kommer på 58 plass av 77
mulige.
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Det er 44 kommuner i Nordland Fylke
NHOs Kommune-NM 2016 rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på forhold ved
næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.

Næringsliv totalt: 9 plass i fylket
Vekstkraften i privat næringsliv reflekteres gjennom indikatorer for verdiskaping, nyetableringer og
sysselsetting. Sterk privat kjøpekraft er også en positiv drivkraft for næringslivet. Tallgrunnlaget er fra 2015.
Næringsvariasjon: 3 plass I fylket
Nyetableringer: 35 plass i fylket
Inntektsnivå: 8 plass i fylket
Privat sysselsetting: 16 plass i fylket

Arbeidsmarkedet totalt: 27 plass i fylket
Arbeidsmarkedet: Høy deltakelse i arbeidslivet er en viktig drivkraft for vekst og verdiskaping. Når en stor
andel av den yrkesaktive befolkningen mottar permanente stønader som uføretrygd, vil dette indikere lav
ressursutnyttelse. Høy grad av utveksling av arbeidskraft på tvers av kommunegrenser indikerer fleksible
arbeidsmarkeder. Tallgrunnlaget er fra 2015.

Sysselsettingsandel: 4 plass i fylket
Sykefravær: 23 plass i fylket
Uføre: 24 plass i fylket
Arbeidsledige: 21 plass i fylket
Arbeidsmarkedsintegrasjon: 38 plass i fylket
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Demografi totalt: 7 plass i fylket
Demografi: Kommuner med befolkningsvekst vil være bedre skodd for fremtiden enn kommuner med
fraflytting og en stor andel eldre. Dagens befolkningssammensetning og flyttemønster er med på å legge
grunnlaget for fremtidens aldersfordeling. Tallgrunnlaget er fra 2015.
Befolkningsvekst: 11 plass i fylket
Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: 8 plass i fylket
Netto innflytting: 15 plass i fylket
Aldring: 14 plass i fylket

Kompetanse totalt: 5 plass i fylket
Kompetanse: Kompetanse, både i form av faglærte og høyere utdanning, er viktige faktorer for kvaliteten i
det kommunale tjenestetilbudet og for næringslivets konkurranseevne. Tallgrunnlaget er fra 2015.

Minst fire års høyere utdanning: 13 plass i fylket
Fagprøver: 4 plass i fylket
Teknisk og naturvitenskapelig utdanning: 3 plass I fylket

Kommunal økonomi totalt: 5 plass i fylket
Kommunal Økonomi: Lave kommunale administrasjonsutgifter, høye inntekter i forhold til utgifter og høyt
nivå på arbeidskapital er indikasjoner på effektiv drift og god økonomistyring. Videre vil kommunal
eiendomsskatt på næringseiendom kunne virke negativt på næringslivets konkurranseevne. Kjøp av private
tjenester bidrar til å styrke privat næringsutvikling. Tallgrunnlaget er fra 2015.

Administrasjonsutgifter: 1 plass i fylket
Eiendomsskatt: 28 plass i fylket
Kommuneinntekter: 4 plass i fylket
Kommunens kjøp av private tjenester: 16 plass i fylket
Betalingsevne: 18 plass i fylket
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