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Invitasjon til deltagelse i prosessarbeid med utarbeidelse av 
strategisk næringsplan for Os kommune  

Os kommune inviterer deg til å delta i prosessen med å utarbeide ny strategisk næringsplan 
for kommunen. 
 
Dagens strategiske næringsplan for Os kommune gjelder for perioden 2016 – 2020. Den nye 
planen skal utarbeides i løpet av første halvår i år, og skal behandles kommunestyret i juni 
2020. Næringsplanen er et virkemiddel for å styrke arbeidet med næringsutvikling i 
kommunen innenfor all typer relevante næringer, inkludert landbruk. Næringsplanen skal 
utvikles gjennom en prosess med bred deltakelse fra næringsliv, politikk og kommunens 
administrasjon. Allmenheten vil også få god anledning til å følge og gi innspill til prosessen, 
bl.a. via kommunens nettside og aktiv bruk av sosiale medier. Formannskapet i Os er 
styringsgruppe for arbeidet. Prosjektgruppen består av ordfører, rådmann, representanter 
for landbruksforvaltningen i kommunen og Rørosregionen Næringshage, som også har 
prosjektledelsen. 
 
Det legges opp til to samlinger. Første samling skal være torsdag 6. februar kl 19:00-21:30 i 
Os samfunnshus. Målet med denne samlingen er å skape en felles forståelse av 
nåsituasjonen og utfordringene næringslivet i Os står over for. Andre samling er planlagt i 
uke 12. Her skal fokus være å fastsette mål og ambisjoner for næringsutviklingen i Os, samt å 
avklare de viktigste strategiene og innsatsområdene i et 4-8 års perspektiv. 
 
Samlingene vil bli ledet av Rørosregionen Næringshage ved Gard Erik Sandbakken og Morten 
Sandbakken. 
 
Det er utarbeidet en ståstedsanalyse med en del statistikk som dokumenterer utvikling og 
tilstand for en rekke faktorer som kan ha betydning for det denne næringsplanen skal rette 
seg inn mot. Ståstedsanalysen er tilgjengelig på kommunens nettside (link). Øvrig 
informasjon om planarbeidet vil også fortløpende bli lagt ut her. 
 
Dersom du mot formodning ikke ønsker å delta i dette arbeidet, setter vi pris på å få en 
snarlig tilbakemelding om det.  
 
Kontakt undertegnede hvis du har spørsmål. 
 
Med vennlig hilsen 
Os kommune 
Arne Svendsen 
Rådmann 


