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Planen er innrettet mot det som kommunen
har ansvar for, og rådmann er ansvarlig for
oppfølging. Oppfølging av strategiene krever

ulike grep og tiltak fremmes i budsjettet.

Samarbeidspartnere:
Hemne Næringsforum, Bondeorganisasjonene,
Hemne videregående skole, NAV, næringslivet
med ere.

Regionale og nasjonale samarbeidspartnere:
Trøndelag fylke, Fylkesmannen, Innovasjon
Norge, NTNU, Distriktsforsk, Næringshagen
i Orkdalsregionen, Distriktssenteret, SIVA,

Aure kommune, Tjeldbergodden Utvikling AS,
nabokommuner med ere.

Kommunereformen
Arbeidet med kommunereformen er omfattende,
men det skal ikke forhindre næringsutviklingen

i Hemne.

Behov for kunnskap / utredning
Vi trenger å ska e oss et grunnlag for å kon-
kretisere relevante bærekraftsutfordringer og
beskrive aktuelle tiltak.

Øke kunnskapen om bioøkonomi og kartlegger
mulighetsområdet og aktuelle tiltak.

Kunnskap om sirkulære modeller spesielt for
næringsparker.

Hvordan vil fremtidens energi infrastruktur med
tilgang til lading, hydrogen, bio og petroleum se ut?

«Næringsutvikling er mye preget av
tilfeldigheter og sammentre .

Noe av det viktigste man kan gjøre er
å legge til rette for møter mellom

virksomheter og personer i ulike roller
- dele informasjon og og utvikle en kultur

for nyskaping og entreprenørskap.»

N Æ R I N G S P L AN
S TR ATE GI S K
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1. I N N LE D NI N G O G
F O R AN KRI N G

Kommuneplanens visjon:
«Hemne – kreativt fellesskap for

muligheter, mestring og mangfold»

Kjerneelementet i visjonen er Mestring.
Bedriftsledelse, ansatte, o entlige myndigheter
og innbyggerne i kommunen er interesse-
grupper med ulike preferanser. Her tar vi ut -
gangspunkt i lokalsamfunnet og det er viktig
at bedriftene
- er lønnsomme
- har interessante oppgaver og miljø som

trekker kompetanse og aktivitet til
lokalsamfunnet

- ivaretar befolkningens nysgjerrighet og
meningsbehov

- støtter lokale ildsjeler og initiativ
- har sysselsettingsvekst og bidrar til

til ytting

For eksempel vil nansinstitusjonene ønske
solid og trygg drift mens nyskapings-
aktiviteter ofte medfører betydelig risiko.
Mestring kan derfor ha ulik og til dels mot -
stridende betydning avhengig av situasjon og
hvem man snakker på vegne av.

Mandat
Kommunestyrevedtak – 132/15
av 27.10.2015 og 55/16 av 21.06.2016

3. MÅL O G S TR ATE GI E R

Fra kommuneplanens samfunnsdel
Hovedmål ATTRAKTIVITET:

«I Hemne skal vi aktivt legge til rette
for næringsliv gjennom å satse på

tilgjengelige arealer, kompetanseutvikling
og omdømmebygging.»

Delmål:
Hemne – et regionsenter for kunnskap,
kompetanse og næringsliv.
Det innebærer blant annet å tilrettelegge
for nyskaping og entreprenørskap, veileding,
rekruttering, samarbeid kommune – næringsliv
og arealer til næringsformål.

Strategiene for å realisere planen
Ny næring eller tilleggsnæring i landbruket
omfattes av planen, og virkemidlene for entre-
prenørskap er tilgjengelige som for andre.
Etableringer med utgangspunkt i landbruk
har imidlertid spesielle ordninger gjennom
Innovasjon Norge og fylkesmannen som ofte
kommer i stedet for, og noen ganger i tillegg
til andre virkemidler.

Det arbeides med å etablere et lokalt investerings-
fond. Fondet kan organiseres som selvstendig
aksjeselskap med Hemne kommune og pri -
vate som eiere. Fondets kapital kan nyttes til
investeringer i selskap og hovedmålgruppe er
lokale vekstetableringer og –foretak. Fondet
vil kunne bistå knoppskytinger fra eksisteren -
de næringsliv og i arbeidet med akkvisisjon av
bedrifter.

S1: Næringsvennlig kommune:
I Hemne ble begrepet først introdusert i
strategisk næringsplan 2001 og gjennomført
av Maximite etter en metode de hadde
utarbeidet sammen med næringsdepartementet.
Videreføres og utvikles i denne planen.

Aktuelle tiltak: Økt saksbehandlings-
kapasitet/-kompetanse, Prioritere nærings-
saker i saksbehandlingen, Innovative anskaf-
felser, Dialog/kommunikasjon, Bedriftspresenta-
sjoner i formannskapet.

S2: Entreprenørskap:
«Gründervirksomhet, også kalt entreprenør -
skap, er å etablere og/eller utvikle en ny for -
retningsmessig virksomhet (Wikipedia).»
Knoppskyting skjer med utgangspunkt i eks-
isterende virksomhet.

De store utviklingstrendene digitalisering og
bærekraft (det grønne skifte) setter store krav
til næringslivet og samfunnets utviklingskapa -
sitet. Vår evne til å tilpasse oss og utnytte de
raske endringene avhenger av innovasjons-
og entreprenørskapskompetanse på individ-,
bedrifts- og samfunnsnivå. Den lokale kulturen
for nyskaping og etablering er helt avgjørende.

Det lokale investeringsfondet understøtter og
er avhengig av lokalt entreprenørskap.

Aktuelle tiltak: Entreprenørskap i skolen,
Sosialt entreprenørskap, Veileding, Etablerer-
opplæring, Mobilisering/lokale helter, Øko-
nomiske virkemidler; tilskudd, lån, Nettverk av
gode hjelpere/mentorer, Arenaer/møteplasser
for gründere.

S3: Tiltrekke oss aktivitet:
I sammenheng med næringsutvikling tenker
man gjerne på å tiltrekke seg bedrifts-
etableringer ved å legge til rette og markedsføre
næringsarealer. Men det kan også dekke tilfeller
der kommuner henter inn og klarer å få kjente
personer; det være seg kunstnere, idrettsperson -
ligheter eller andre til å bosette seg.

I Hemne jobbes det også med å utvikle
Kyrksæterøra som regionsenter, hvilket kan
bidra til å få o entlige etableringer og beholde
eksisterende tilbud.

Et lokalt investeringsfond kan understøtte en
strategi for å tiltrekke seg eksterne ressurser.

Aktuelle tiltak: Tilrettelegging av nærings-
arealer, Markedsføring av areal og kommu -
nen som etableringssted, legge til rette for og
stimulere klynger og sirkulære modeller, Spesielt
oppmerksomhet på Marine næringer og bio-
økonomi.

S4: Bioøkonomi
Bioøkonomi handler om kommersiell anven-
delse av fornybare ressurser innenfor planetens
tålegrenser.
• Mat på land og sjø
• Energi – ved/ is/biodiesel/biogass
• Materialer – byggematerialer fra skogen
• Lokal mat

Med lokal mat menes som regel lokal mat -
produksjon rettet mot sluttkunde (forbruker).
Ofte brukes også benevnelsen småskala mat og
gårdsmat. Primærjordbruk produserer vanlig -
vis til et mellomledd som landbrukssamvirke
eller andre som bearbeider råvarene og/eller
selger de videre.

Overgangen til en bærekraftig økonomi inne-
bærer blant annet å erstatte fossile karboner
med fornybare karboner. Bioøkonomien er
grunnleggende i denne transformasjonspros -
essen, som mange kaller Det Grønne Skifte.
Sirkulære modeller (kretsløpsmodeller) regnes
som grunnleggende i realiseringen av frem -
tidens løsninger.

Aktuelle tiltak: Kompetanseheving, Stimu-
leringstiltak til utvikling av sirkulære pro-
sjekter, Bruk av massivtre i nybygg, Biovarme,
Andelsjordbruk, Mikrobruk, Lokale mat -
produkter.
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FOLKETALLSUTVI KLI NG
I PERI ODEN

SYSSELSETTI NGSUTVI KLI NG
I PERI ODEN

2. SI TU AS JON S AN ALYS E

To dominerende Megatrender:
Digitalisering og Bærekraft

Vi er nå i en overgangsfase fra etterkrigstidens
livsstilsideal til et ideal basert på bærekraft og
anvendelse av teknologi.
(Carlota Perez, London School of Economics)

Fire områder hvor enhetskostnadene forventes
å gå mot 0 og prisene svært lave:
• Informasjon (det vi har i dag)
• Energi (sol og vind)
• Produksjon (digitalisering/automatisering)
• Transport (elektrisitet og selvkjørende)

Utfordringer/Muligheter
• Samarbeids- og endringskulturen –

kommunikasjon, mellom og på tvers
• Automatisering og bortfall av jobber –

hva er de nye jobbene? Borgerlønn?
• Bærekraft – klima/miljø, ressurs-

e ektivisering, etterspørselsendringer,
myndighetskrav

• Bioøkonomi – hvordan realisere
utviklingspotensialet i til lands og til vanns

• Bosetting – Tettstedsutvikling
• Det er næringsutviklingen som i størst

grad påvirker regional og lokal bosetting
(Damvad)
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