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Bakgrunn
Kommunedelplan for næringsutvikling (heretter kalt Næringsplanen) er kommunens
overordnede styringsdokument for arbeidet med næringsutvikling. Gjeldende næringsplan
skal ifølge kommunens planstrategi rulleres i 2018-2019.
Dette dokumentet er rådmannens forslag til planprogram for arbeidet med ny næringsplan.

Formål med planarbeidet
Rullering av Næringsplanen er bestilt gjennom Bystyrets vedtak av Fredrikstad kommunes
planstrategi for 2016-2019 21.04.2016, PS 36/16 SAK 11/10024.
Planen skal beskrive utfordringer, målbilder og valgte strategier for å nå målene, samt forslag
til konkrete tiltak som kan overføres til handlingsplaner. I tillegg legges det opp til en del 2,
som inneholder analyser og drøftinger som et grunnlag for mål og strategier.
Et planprogram kan sees på som oppskriften for hvordan planen skal lages. Her beskrives
prosessen fram til ferdig plan. For den som ønsker å gi innspill til planprogrammet handler
det ofte om å vurdere om planprogrammet er komplett. Er det noe som mangler? Er det
temaer som ikke blir omtalt som bør være med i den endelige planen? Det som ikke er nevnt
i planprogrammet kommer heller ikke med i den endelige planen.

Figur 1: Fra planstrategi til kommuneplan

Planprogrammet inneholder en framdriftsplan og en plan for medvirkning. Framdriftsplanen
er ofte styrt av krav til prosess og tidsfrister bestemt i plan- og bygningsloven. Kommunen
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har ansvar for å legge opp til en medvirkning hvor alle relevante parter får anledning til å
påvirke planarbeidet. Hvis du mener at planprogrammet legger opp til en for begrenset
medvirkning, er det viktig å gi innspill om det.
En plan er ofte avhengig av andre eksisterende planer. Det finnes et planhierarki, hvor en
plan har høyere prioritet enn andre. Planprogrammet lister opp lover og planer som den nye
planen må forholde seg til.
I planprogrammet beskrives nåsituasjonen og utfordringer som man står overfor og som man
ønsker mål og strategier i forhold til. Om du er uenig i beskrivelsen eller mener det finnes
mangler, så ønsker kommunen innspill på dette.
Planprogrammet foreslår å nedgradere planen fra kommunedelplan til temaplan. Forskjellen
ligger i at en kommunedelplan er styrt av plan- og bygningsloven, mens arbeidet med en
temaplan kan gjennomføres mer fritt. En kommunedelplan kan inneholde bestemmelser som
er juridisk bindende. Dagens næringsplan inneholder ingen bestemmelser og har således
ikke tatt denne funksjonen i bruk. Kommunen ønsker innspill på om det er riktig å nedgradere
planen til en temaplan. Argumentasjonen for dette finner du under kapitelet om rammer for
planprosessen.
Dagens næringsplan er rettet mot næringslivet, bedriftene og det å utvikle arbeidsplasser.
Flere kommuner tar også med seg sysselsetting som en del av næringsplanen. Det vil si at
man omtaler hvor stor del av befolkningen som er i arbeid og søker løsninger for å få flere
arbeidsføre i arbeid. I dag er dette temaet omtalt i Kommunedelplan for helse og velferd.
Kommunen ønsker innspill på om dette temaet bør inn i næringsplanen.

Rammer for planprosessen: Status og utfordringer
Planarbeidet utføres i henhold til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
I saksdokumentet som blir politisk behandlet vil det bli foreslått at næringsplanen
nedgraderes fra kommunedelplan til temaplan. Det betyr at når planarbeidet er gjennomført
så vil planen bli fremmet som en temaplan. Årsaken til dette er at man ønsker å harmonisere
planene i kommunene i Nedre Glomma-regionen. Fredrikstad kommune deltar i et
omfattende næringssamarbeid med kommunene Rakkestad, Sarpsborg og Hvaler i regi av
Nedre Glomma Regionråd. Det er ønskelig at næringsplanene for disse fire kommunene er
så like som mulig, slik at satsingsområdene og strategiene sammenfaller.
I plan- og bygningslovens formål heter det at «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til
beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.» Det er en forutsetning at
nasjonale og regionale føringer legges til grunn ved kommunal planlegging. Forente nasjoner
(FN), regjeringen og virkemiddelapparatet ved Innovasjon Norge legger til grunn FN’s sytten
bærekraftsmål. Arbeidet med næringsplanen vil også legge disse målene til grunn.
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Figur 2: FN's bærekraftsmål

Utgangspunktet for planarbeidet er en allerede eksisterende næringsplan –
Kommunedelplan for næringsutvikling i Fredrikstad 2014-2017. Det er gjort en evaluering av
denne planen. Dokumentet som omhandler evalueringen følger dette planprogrammet som
vedlegg. I korte trekk kan man si at eksisterende næringsplan har fungert godt i de fire årene
den har vært førende. Flere av målene er nådd, eller er i ferd med å bli nådd. Planen er et
godt utgangspunkt for neste næringsplan som nå skal utarbeides.
Kommuneplanen for 2018-2030 er kommunens mest overordnede strategidokument, som
skal gi føringer for alle underliggende planer. Kommuneplanen er delt i to; (1) samfunnsdelen
og (2) arealdelen. Begge planer er styrende for utarbeidelse av næringsplanen.
Kommuneplanens samfunnsdel introduserer en ny visjon for Fredrikstad kommune:
Fredrikstad – Den lille verdensbyen.
Planen skal med andre ord utarbeides med det for øye å nå denne visjonen.
Fordi evalueringen av dagens næringsplan stort sett er positiv, bør man beholde det som er
godt og fortsatt relevant. Det teoretiske grunnlaget basert på Telemarksforsknings arbeid
med attraktivitetspyramiden beholdes. Pyramiden er kjent for mange i næringslivet både
lokalt og regionalt, hvilket har skapt en felles forståelse og begrepsbruk.
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Figur 3: Attraktivitetspyramiden (ref. Telemarksforskning)

Driverne som har virket som katalysatorer for næringsutvikling; Kunnskap, Kultur og Klima
er fortsatt relevant.
Kommunens roller i næringsutviklingen: (1) vertskap for næringslivet, (2) markedsaktør og
(3) inspirator for innovasjon og vekst er fortsatt relevant. I dette planprogrammet stilles det
spørsmål om planen skal utvides til også å omfatte sysselsetting. Visjonen om at Byens
næringsliv skal framstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir
Oslofjordens mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital er
fortsatt noe å strekke seg mot. Det overordnede målet om at sysselsettingsveksten skal
være større enn befolkningstilveksten er også aktuelt, selv om det kan synes som om vi
allerede har nådd dette. Målet kan derfor spisses eller økes noe.
Strukturen i planen sammenfaller med kommuneplanens samfunnsdel, hvor man beskriver
mål/delmål med tilhørende strategier/tiltak. Det teoretiske grunnlaget blir opprettholdt inndelt i
(1) omdømme, (2) arealer og bygninger, (3) ameniteter1 og (4) identitet og stedlig
kultur. Planen vil omtale (1) bedriftsattraktivitet og (2) besøksattraktivitet. Planen
kommer ikke til å si noe om bostedsattraktivitet.
En av hovedutfordringene vi møter i utviklingen av næringslivet er restriksjonene i bruk av
areal. Både nasjonale og regionale myndigheter krever at kommunen ikke bruker mer areal
enn det vi allerede har satt av til næringsaktivitet. For næringslivet betyr det, at skal vi vokse
1

Fysiske kvaliteter og tilbud
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må vi utnytte arealene bedre. Framtidig byutvikling vil medføre at eksisterende
næringsarealer blir transformert til byrom. Bedrifter vil måtte flytte på seg over tid. Denne
utfordringen med tilhørende mål og strategier skal omtales i planen. Hvordan styrker vi
næringslivet i en slik transformasjon?
På Øra industriområde skjer det en spennende utvikling innen gjenvinning av energi og
materialer. Etableringen av Norsk senter for sirkulærøkonomi har potensiale, og sammen
med næringen har kommunen søkt om å være med i et europeisk prosjekt innen
sirkulærøkonomi. Utfordringen for Fredrikstad er å bevege seg fra å være en aktør som
mottar og behandler avfall, til å utvikle seg oppover i verdikjeden og utvikle nye produkter fra
de gjenvinnbare fragmentene. Forskning og utvikling står sentralt i dette og vi har spennende
miljøer som Østfoldforskning, NMBU og SINTEF allerede med i prosessen. Planen bør si
noen om hvordan man kan løfte virksomheter høyere opp i verdikjeden og hvordan vi kan få
flere forskere til å etablere seg her.
Eksisterende næringsplan er en plan rettet mot bedriftene og næringslivet. Kommunen
ønsker i arbeidet med planprogrammet å vurdere om også sysselsetting skal inngå i planen.
Med det menes at planen skal omtale arbeidsledighet, samarbeid med NAV og arbeidet med
innovative metoder for å få folk med arbeidsevne i arbeid. Temaet sysselsetting omtales i
Kommunedelplan for helse og velferd 2016-2027. Denne planen omtaler naturlig nok de som
av helsemessige grunner ikke kan delta i arbeidslivet. Kommunen ønsker å få
tilbakemeldinger på om næringsplanen bør inneholde mål, strategier og tiltak for å få flere
med arbeidsevne i arbeid.
Fredrikstad kommune ønsker å tilnærme seg prinsippene for samskaping med innbyggerne.
Hvordan man gjør dette i forhold til næringslivet ønsker vi tilbakemeldinger på. Det finnes
mer om emnet under kapitelet om medvirkning.
For at næringsutvikling skal lykkes må man ha rett kompetanse i arbeidsstyrken.
Næringsplanen omtaler ikke kompetansebehov og strategier for å utvikle riktig kompetanse.
Dog bør planen omtale samarbeid med utdanningsinstitusjoner og hvordan man styrker
Fredrikstad som attraktiv studentby.
Fredrikstad kommune har et næringsfond med tilhørende retningslinjer for tildeling av midler.
Dette planarbeidet vil ikke inkludere en rullering av næringsfondets retningslinjer. Det vil
eventuelt bli gjort etter at ny næringsplan er vedtatt.
Lovverk
Det er ikke lovpålagt å ha en næringsplan. Kommunen er ikke tilsynsmyndighet i noen form
når det gjelder næringsutvikling. Kommunen kan dog være tilsynsmyndighet i andre
situasjoner overfor næringslivet, slik som i regulerings og byggesaker, miljø og forurensning
osv. Arbeidet med næringsplanen er ikke underlagt noen lovhjemmel.
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
De nasjonale forventningene fra 2015 trekker spesielt fram tre hovedtema: Behovet for
effektive og gode planprosesser – tidlige avklaringer av mulige konflikter og en god
medvirkning; behovet for en bærekraftig areal- og samfunnsutvikling, og behovet for
attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder.
Nasjonens næringspolitikk gjenspeiles i stor grad i det oppdraget regjeringen gir til
Innovasjon Norge. Oppdraget blir synliggjort i den årlige Innovasjonstalen. I 2017 handlet
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Innovasjonstalen om radikal innovasjon i offentlig sektor. Arbeidet med næringsplanen vil
også ta innover seg disse utfordringene.
Ser man på hvilke offentlige utredninger som regjeringen har bestilt i 2018, så handler disse
om (1) NOU2018:2 – Fremtidige kompetansebehov og (2) NOU2018:5 – Kapital i
omstillingens tid.
Regionale planer og føringer
Fylkesplan "Østfold mot 2050" omtaler mål, delmål og strategier for verdiskaping og
kompetanse (side 22), og beskriver regionale strategier for Nedre Glomma (side 60).
Fylkesplanen beskriver tre regionale næringsområder i Nedre Glomma: Tofteberg,
Omberg/Valle og Rudskogen (Rakkestad kommune). Tofteberg skal benyttes til
plasskrevende virksomhet (C-næringer), Omberg/Valle fastholdes for næringer som
transporterer gods på bane.
Fylkesplanen gir – i likhet med nasjonale føringer – sterke krav til begrenset arealbruk.
Planen er også opptatt av at bedriftene ligger på rett sted i forhold til infrastruktur.
Planleggingen skal følge det såkalte ABC-prinsippet.
Kommunale planer og føringer
Kommunen har en rekke planer som gir føringer og innspill til næringsplanen. Disse er:













Planstrategien for Fredrikstad kommune 2016-2019 (revidert i juni 2018)
Kommuneplanens samfunnsdel – Fredrikstad mot 2030, vedtatt av Bystyret 26. april
2018
Kommuneplanens arealdel 2018-2030 (under arbeid)
Nåværende næringsplan: Næringsdestinasjon Fredrikstad, Kommunedelplan for
næringsutvikling i Fredrikstad 2014-2017
Evalueringen av nåværende næringsplan
Strategi for Smart Fredrikstad, vedtatt av Bystyret 15. mars 2018
Kommunedelplan Naturmangfold
Kommunedelplan Kultur
Kommunedelplan Helse og velferd 2016-2027
Anskaffelsesstrategi for Fredrikstad kommune i perioden 2017-2021
Plan for internasjonalt samarbeid 2018-2021
Plan for mangfold og integrering i Fredrikstad

Parallelle plan- og utredningsprosesser
Kommuneplanens arealdel

Ny næringsplan for Fredrikstad
Emner som bør drøftes og utredes i planarbeidet
Generelt sett viser evalueringen av eksisterende næringsplan at temaene for planen var
nyttige. Planarbeidet bør derfor ta utgangspunkt i eksisterende plan og forfines. Nedenfor er
det summert opp noen emner som ny plan kanskje bør omtale eller forsterke.
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Utviklingen av en næringsvennlig kommune

Det at kommunen er et godt vertskap for næringslivet synes å være en av de viktigste
faktorene for å beholde og tiltrekke seg bedrifter. Mange medarbeidere i
kommuneorganisasjonen bidrar i dette arbeidet. Planen må omtale mål, strategier og tiltak
for å gjøre kommunen enda mer næringsvennlig.
Synliggjøre Fredrikstad og regionen som marked for varer, arbeid og kapital

Næringslivet har fokus på markeder. Bedrifter ønsker å selge sine varer og tjenester i et
marked. Størrelsen på markedet er viktig for etablering og videre vekst.
Bedrifter ønsker også å rekruttere medarbeidere i et jobbmarked. Antall personer og
kompetansenivået er avgjørende.
Investorer er opptatt av nye prosjekter og investeringsmuligheter. Planen må fortelle hvordan
kommunen synliggjøre Fredrikstad og regionen som marked for varer, arbeid og kapital.
Kommunen som en markedsaktør

Hvert år kjøper Fredrikstad kommune varer og tjenester for ca. 1,3 milliarder kroner. Ved å
etterspørre de rette produktene kan kommunen bidra til innovasjon og nyskaping. Planen bør
si noen om hvordan kommunen har tenkt å videreføre arbeidet med innovative anskaffelser.
Regionalt næringssamarbeid

Fredrikstad kommune har inngått et regionalt samarbeid med kommunene i Nedre Glomma
for å fremme næringsutvikling. Planen må angi status, ambisjoner og strategier for å
videreutvikle dette samarbeidet.
Fredrikstad kommune er også engasjert i et regionalt næringssamarbeid i Østfold.
Drivkraften i dette arbeidet ligger i Østfold fylkeskommune. Fra år 2020 vil fylkeskommunen
bli en del av Viken. Planen må si noe om hvordan Fredrikstad og Nedre Glomma skal
forholde seg til Viken og Osloregionen når det gjelder næringsutvikling.
Nasjonalt og internasjonalt næringsarbeid

Fredrikstad kommune deltar i Oslo Brand Alliance. Det er en uttalt policy fra Bystyret at
Fredrikstad skal framstå som en del av Osloregionen i all internasjonal markedsføring.
Fredrikstad har også et samarbeid med Invest in Norway som arbeider for at utenlandske
bedrifter skal etablere seg i Norge.
For øvrig har Fredrikstad en kobling til byen Zhenjiang i Kina hvor industriparken Norway
Park er etablert. Norway Park har røtter i Fredrikstad.
Planen bør si noen om hvilke ambisjoner Fredrikstad skal ha på nasjonalt og internasjonalt
nivå for å posisjonere byen og regionen.
Etablering/utvikling/programmering av nye næringsarealer

Fredrikstad kommune har opplevd at man ikke klarer å skaffe areal til bedrifter som ønsker å
etablere seg i kommunen eller som har behov for å vokse. Gjennom arbeidet med
kommuneplanen etableres det nå nye næringsarealer. Både i nasjonale føringer og i
Fylkesplanen uttrykkes det tydelig at bruk av mer areal skal minimeres. Det betyr at det er
viktig å intensivere bruken av eksisterende næringsareal samt utnytte nye arealer optimalt.
Man må programmere bruken av næringsarealer slik at rett bedrift blir liggende på rett plass.
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Synergier mellom bedrifter skapes når de rette bedriftene etableres seg i samme område.
Det er derfor også ønskelig å programmere næringsarealer for å skape klynger og
industrielle økosystemer. Planen må si noen om hvordan kommunen kan bidra til en slik
industriell utvikling.
Hva gjør Fredrikstad kommune for pendlere?

I 2017 pendlet det ca. 14.000 personer ut av Fredrikstad kommune og ca. 9.000 inn i
kommunen hver dag. De aller fleste pendler mellom byer i Østfold. 2.200 personer pendlet
fra Fredrikstad til Oslo og 450 personer pendlet fra Oslo til Fredrikstad.
37,6 prosent av de som har arbeid og bor i Fredrikstad arbeidet i en annen kommune. 6.400
personer bor i Fredrikstad og jobber i Sarpsborg. Det er med andre ord stor
markedsintegrasjon i Østfold. Mobiliteten i befolkningen er stor.
Mange er opptatt av at den «hjerneflukten» som skjer ut av Fredrikstad. Spørsmålet er om
det er et problem? Er det slik at mange som pendler egentlig ønsker å jobbe i Fredrikstad?
Planen må si noen om hvordan Fredrikstad kommune vil kommunisere med pendlerne og
eventuelt påvirke situasjonen.
Hva bør Fredrikstad kommune gjøre for unge kreative mennesker som ønsker å starte egen
bedrift?

Mange unge kreative mennesker – helt fra barneskolen – ønsker å utvikle sine egner idéer
og etterhvert starte sin egen bedrift. Planen må vise hva Fredrikstad kommune gjør for unge
kreative mennesker som ønsker å starte egen bedrift i dag og hva som eventuelt skal gjøres
for å bedre situasjonen.
Hva bør Fredrikstad kommune gjøre for at lokalt næringsliv skal framstå som interessant for
unge?

En undersøkelse utført av Apeland AS for det regionale næringssamarbeidet i Østfold viser
at 1 av 3 unge ønsker sterkt å jobbe i Østfold, men kun 1 av 20 unge ser spennende
jobbmuligheter her. Man må anta at dette også gjelder for Fredrikstad kommune og Nedre
Glomma. Planarbeidet bør vurdere denne problemstillingen og foreslå eventuelle tiltak for å
synliggjøre attraksjonen i næringslivet lokalt og regionalt.
Strategi for å øke antall arbeidsplasser innen statlige og fylkeskommunale institusjoner

I arbeidet med å skaffe flere arbeidsplasser til kommunen og regionen er det viktig å arbeide
med å øke antallet statlige og fylkeskommunale arbeidsplasser. Staten har en uttalt policy
om at arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo. En del av dette arbeidet er allerede gjort, men
det vil komme flere muligheter over tid. Etableringen av den nye region Viken vil kunne
påvirke antall fylkeskommunale arbeidsplasser både i positiv og negativ retning. Planen må
si noe om hvordan Fredrikstad kommune tenker å arbeidet med disse oppgavene.
Hvordan kan næringsplanen fungere som et virkemiddel for å få til en reell endring i
næringslivet, knyttet til miljø- og klimaarbeid?

Det er et overordnet globalt og nasjonalt mål å møte klimautfordringene. Næringslivet står
sentralt i problematikken både fordi de bidrar med negative klimautslipp men også fordi det
vil oppstår mange nye forretningsmuligheter innenfor det grønne skiftet. Fordi næringslivet
bør være sterkt involvert i klimaarbeidet, bør også næringsplanen si noe om hvordan man
kan påvirke næringslivet til å bidra til det grønne skiftet. Fredrikstad kommune deltar i Klima
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Østfold som er et samarbeid mellom 18 kommuner i Østfold, Fylkeskommunen og
Fylkesmannen.
Hvordan implementerer vi samskaping i næringsutviklingen?

Ser man på hvordan forholdet mellom kommune og innbygger har endret seg over tid, vil
man oppdage at kommunen har gått fra å være en ren myndighetsutøver til i dag å være en
serviceorganisasjon for sine innbyggere. Trenden inn i framtiden handler om hvordan
kommunens kan medvirke til at innbyggerne får et godt liv og at næringslivet trives. Det
handler om samskaping. Planen må vise hvordan næringslivet og kommunen kan samskape
for å nå felles mål.
Alle ønsker å få til en best mulig verdiskaping. For bedrifter og samfunn er imidlertid
begrepet verdiskaping ulikt. I en bedrift representerer en person en lønnskostnad, men for et
samfunn representerer samme person en skatteinntekt. Bedrifter ønsker å holde kostnadene
nede, men samfunnet ønsker flest mulige i arbeid. Samtidig som målsetningene er ulike, så
er også avhengigheten mellom bedrifter og samfunn sterk. Samfunnet ønsker lønnsomme
bedrifter og bedriftene ønsker et kjøpekraftig samfunn som etterspør varer og tjenester.
Planen må si noen om hvordan man kan videreutvikle samspillet mellom næringsliv og
kommune.
Skal vi prioritere spesielle bransjer?

Fredrikstad kommune ser verdien av å ha et mangfoldig næringsliv og opererer
næringsnøytralt uten å prioritere enkelte bransjer. Vi ser imidlertid at gjennom det grønne
skiftet oppstår det spesielle muligheter. Fredrikstad har gjennom sine aktører på Øra en
spesiell konkurranseevne knytte til sirkulærøkonomi. Skal planen prioritere sirkulærøkonomi?
Opplevelsesnæringen er den raskest voksende næringen i Norge. Også for Fredrikstad er
salg av opplevelser viktig. Foruten å henvende seg til turister og andre besøkende, så kan
opplevelsesnæring sees i et større perspektiv. Vanlig handel over disk blir i disse dager
utfordret av netthandel. Handelsstanden opplever tøffere tider og nettbutikkene vokser.
Kanskje vil det i større grad handle om opplevelser.
Planen må si noen om Fredrikstad skal prioritere bransjer som sirkulærøkonomi og
opplevelser.
Programmering av næringsliv i bydeler/lokalsentra

De siste årene har Fredrikstad by hatt suksess med å engasjere en sentrumskoordinator
som, sammen med gårdeiere, har programmert sentrale deler av byen slik at vi har fått en
optimal plassering av forskjellige virksomheter. Ikke minst har gårdeierne vært flinke til å
trekke nye aktører til byen.
Fredrikstad kommune har også sammen med næringslivet deltatt i INTERREG-programmet
Urban Stedsinnovasjon, og gjennom dette sett på hvordan man kan utvikle områdene
sentrum, Isegran og Gamlebyen. Næringslivet i Gamlebyen trenger et løft. Det gjør også
Sellebakk og kanskje også andre lokalsentra. Planen bør si noe om hvordan disse bydelene
skal utvikle seg med tanke på næringsliv, og hvordan dette skal organiseres.
Smart Fredrikstad

Smart Fredrikstad er et program og en strategi for hvordan en by kan bruke digital teknologi
og innovative metoder for å gjøre livet bedre for innbyggerne, og driften av byen mer
produktiv. Tanken er at bedrifter skal finne nye forretningsmuligheter innenfor smart-by
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satsingen. Næringsplanen bør vise til tiltak som bygger opp under dette programmet og
denne strategien.
Vekst i Fredrikstad

Vekst i Fredrikstad er et prosjekt Fredrikstad kommune og Fredrikstad næringsforening
samarbeider om. Prosjektet har en levetid på 3 år, med opsjon på 2 nye år. Prosjektet har nå
løpt i nesten 3 år og ny finansiering må på plass i 2019. Planen bør si noe om hvordan man
eventuelt skal videreutvikle prosjektet.
Samarbeid med NAV

Et av hovedmålene i næringsarbeidet er å få hele arbeidsstyrken2 i arbeid. I august 2018 var
det 1290 personer som var helt arbeidsledige i Fredrikstad kommune. Dette arbeider NAV
med kontinuerlig og det er naturlig at kommunens virksomhet for Næringsutvikling
samarbeider tett med NAV hvis det er riktig at sysselsetting skal være en del av
næringsplanen.
Tidligere het ofte slike planer «nærings- og sysselsettingsplan», og vi observerer at Halden
kommune kaller sin plan dette. Næringsplanen bør si noe om hvordan Fredrikstad kommune
samlet sett organiserer arbeidet med å få de som søker arbeid i arbeid.

Planprosessen med frister og deltakere
Organisering
Planen vedtas endelig av Bystyret. Formannskapet er næringsutvalg og innstiller til Bystyret.
Det administrative arbeidet med utvikling av planen er prosjektorganisert, og ledes av
virksomhet Næringsutvikling i Seksjon for kultur, miljø og byutvikling.
Det vil settes sammen en referansegruppe bestående av næringsforeningene i Nedre
Glomma. Samarbeidsgruppen for næringsutvikling i Nedre Glomma vil også bli brukt som
referansegruppe. Ved etableringen av referansegruppen skal man speile næringslivet innen
alder, kjønn og virke.
Prosess og framdrift
Forslag til planprogram sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med
varsel og kunngjøring av planoppstart. Formannskapet beslutter når det kan skje. Etter
høring og offentlig ettersyn skal innspillene bearbeides. Målet er at planprogrammet kan
fastsettes av formannskapet 31. januar 2019.

Prosessnavn

Forventet fremdrift

PLANPROGRAM UTARBEIDES

September – oktober 2018

2

Arbeidsstyrken er summen av de sysselsatte og de arbeidsledige, dvs. personer som tilbyr sin arbeidskraft i
arbeidsmarkedet.
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Varsling om oppstart planarbeid

Desember 2018

Høringsperiode forslag til planprogram

Desember 2018 – januar 2019

FASTSETTING AV PLANPROGRAM OG
ETABLERING AV REFERANSEGRUPPE

Februar 2019

UTVIKLING PLANFORSLAG

Februar – august 2019
September – oktober 2019

Høringsperiode forslag til plan
SLUTTBEHANDLING

Oktober – desember 2019

AVSLUTTING AV PROSJEKT/RAPPORTERING

Desember 2019

Opplegg for medvirkning
Plan- og bygningsloven stiller krav til medvirkning i arbeidet med kommunedelplaner. Det er
viktig med en bred medvirkning, både for at alle skal høres, men også for at vi skal kunne få
en godt forankret og best mulig plan for utviklingen av Fredrikstadsamfunnet.
Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell
tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interessenter som ikke er i stand til å
delta direkte, skal sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte.

Målgruppe

Medvirkningstiltak

Næringslivet

Dialogmøte i regi av Fredrikstad næringsforening hvor også
regionale næringsforeninger er invitert.
Åpent møte for næringslivsledere (bondelag ++).
Egen Facebook-gruppe for planarbeidet.
Dialogmøte med grunneiere på Øra, Tofteberg og Moum for å
diskutere programmering av næringsarealer.
Dialogmøte om hvordan næringsliv og kommune kan nå felles
mål gjennom samskaping.
Dialogmøte om opplevelsesnæring.

Akademia og FoU

Eget dialogmøte med HiØ, Østfoldforskning, NMBU, SINTEF
og Smart Innovation Norway.

Unge

Møte med UNG i Fredrikstad næringsforening
Ungt Entreprenørskap
Drivhuset Østfold AS

Grupper vi normalt ikke
er i kontakt med

Samarbeid med NAV for å nå arbeidsledige/arbeidssøkende.
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Pendlere

Konferanse for å komme i dialog med pendlere.
Benytte Facebook-gruppe for Vekst i Fredrikstad.

Politikere

Seminar for formannskapet
Tilbud til partiene om egne prosesser
Rapportering i formannskapet
Behandling av planprogram og planforslag i Nedre Glomma
Regionråd
Ved behov for strategiske veivalg legges det fram egne saker
til formannskapet
Følgende råd og utvalg skal uttale seg til planen:
 Kultur- og miljøutvalget
 Helse- og velferdsutvalget, dersom planen omfatter
samarbeid med NAV
 Fredrikstad ungdomsråd
 Mangfold- og integreringsråd

Forankring i egen
organisasjon

Planprogram og planforslag behandles i aktuelle ledergrupper
i kommuneadministrasjonen.
Åpen ettermiddag/kveld for kommunens egne ansatte.

Fredrikstad kommune ønsker å arbeide i retning av samskaping mellom kommunens
administrasjon og kommunens innbyggere. Når det gjelder næringsutvikling er ledere i
næringslivet en naturlig part å samskape med. Fredrikstad næringsforening har samlet ca.
500 medlemmer og organiserer seg slik at de er en kvalifisert og omforent part i dialogen.
Rent prinsipielt må kommunen også forholde seg til andre næringsdrivende som ikke er
medlem i noen organisasjon. Det vil derfor bli invitert åpent til medvirkning fra næringslivet.
Det regionale perspektivet er viktig for Fredrikstad kommune. Samarbeidet om regional
næringsutvikling i nedre Glomma er viktig. Det er derfor naturlig at også næringslivet i
regionen blir bedt om å uttale seg om planprogram og ferdig plan.

Behov for utredninger
Det kan bli behov for ekstern bistand til utredninger knyttet til næringsplanarbeidet.
Eventuelle utredninger bestilles gjennom offentlig innkjøp.
Det er ved oppstart av arbeidet identifisert behov for følgende utredninger:




Er Fredrikstad en næringsvennlig kommune?
Kartlegging av næringsarealer i Fredrikstad kommune
Potensiale for «grønne arbeidsplasser»
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