
STRATEGISK NÆRINGSPLAN 
OS KOMMUNE

Oppsummering etter første samling 6. februar 2020



Utarbeidelse av strategisk næringsplan

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 får anledning og oppfordres til å følge og gi innspill til 

prosessen. Formannskapet i Os er styringsgruppe for arbeidet. Prosjektgruppen består av 

ordfører, rådmann, representanter for landbruksforvaltningen i kommunen og Rørosregionen 

Næringshage, som også har prosjektledelsen.



Framdriftsplan

• Første samling 6. februar
• Ståstedsanalyse

• Trusler og muligheter

• Andre samling 18. mars
• Mål for næringsplanen

• Strategier

• Dokument ut på høring 23. april

• Høringsfrist 20. mai

• Behandling kommunestyret 25. juni



Agenda første samling
19:00 Velkomst og innledning Plenum Ordfører Runa Finborud

19:15 Tallenes tale
De viktigste trekkene fra ståstedsanalysen

Plenum RNH v/Morten 
Sandbakken

20:00 Ståstedet
- Hva er de sterke sidene ved næringslivet 

i Os som det må bygges opp rundt?
- Hva er de svake sidene ved næringslivet i 

Os som det bør kompenseres for?

Gruppe/plenu
m

RNH v/Gard Erik 
Sandbakken

20:45 Trusler og muligheter – trender
- Hva truer næringsutviklingen i Os?
- Hvilke muligheter er det for 

næringsutvikling i Os

Gruppe/plenu
m

RNH v/Gard Erik 
Sandbakken

21:15 Oppsummering og veien videre Plenum RNH v/Gard Erik og 
Morten

21:30 Takk for i kveld og vel hjem Plenum Runa



Deltakere første samling
Torstein Hernes
Per Arne Mikkelsen
Øystein Langøien
Erland Bekken
Jan Otto Saur
Arne Sund
Even Langøien Skjelvik
Gisle Huseby
Per Magne Hansen
Anne Mari Stenseth
Torgeir Svae
Inger Merete Kvilvang
Tine Elisabeth Nestvold
Bjørn Fredheim

Ieva Norvaisaite Hicks
Marthe Hokland
Torstein Mestvedthagen
Arne Horten
Heidi Lundstedt
Astrid Nyvoll
Arne Grue
Per Ousten
Jon Ola Kroken
Runa Finborud
Arne Svendsen
Berit Østbyhaug
Berit Siksjø



Styrker ved næringslivet

• Stabil og solid arbeidskraft
• Høy yrkesstolthet
• Sterkt fagmiljø i landbruket

• Godt samhold

• Flere bedrifter med høy kompetanse (f.eks. Os ID, Norconsult)
• God infrastruktur (fiber, strøm, flyplass)
• Drømmen om 1000 nye hytter i Hummelfjellet

Hva er de sterke sidene ved næringslivet i Os som det må bygges opp rundt? 
Innspill fra plenum:



• Mangler risikokapital
• Risikovilje – mangel på?
• Mangel på melkekvoter
• Rekruttering av avløsere 
• Større og bedre vareutvalg i lokale butikker
• Kommunen må være velvillig innstilt overfor etablere
• Landbrukseiendommer som går ut av drift blir fritidseiendommer i stedet 

for å bli solgt til noen som vil drive
• Liten lokal foredling i landbruket
• Må kommunen eie vei, vann og kloakk?
• Mangel på høyskoleutdanning lokalt

Svakheter ved næringslivet
Hva er de svake sidene ved næringslivet i Os som det bør kompenseres for? 
Innspill fra plenum:



• Kommunal sendrektighet
• Fagkompetent arbeidskraft
• Dårligere infrastruktur
• Endringer i nasjonale støtteordninger (IN, AGA osv)
• Konflikt med reindriftsnæringen
• Mangel på næringsarealer

Trusler til næringsutviklingen
Hva truer næringsutviklingen i Os?
Innspill fra plenum:



• Fjelltraineeordningen – utvidelse til også å omfatte fagutdanning 
• Eldorado for landbruk (gode utviklingsmuligheter – dyrking, utmarksbeite)
• Mange unge flinke fagarbeidere
• Reiseliv – mulighetene i fjell, lokalmat m.m.
• Være attraktiv for kortreist turisme
• Sterkere regional verdiskaping, bl.a. innen økologisk landbruk
• Vinter med snø og kulde
• Kan bli bedre på klyngesamarbeid
• Tre gode videregående skoler i området
• Mange lærlingeplasser

Hvilke muligheter er det for næringsutvikling i Os kommune? 
Innspill fra plenum:

Muligheter for næringsutvikling



Videre arbeid

• Oppsummeringen sendes ut til deltakerne samt legges ut på 

kommunens nettsider senest 17. februar

• Åpner for tilbakemelding fra deltakerne og andre innen 5. mars

• Bruke kommunens nettsider samt sosiale medier til å be om flere innspill på 

sterke-/svake sider og trusler/muligheter for næringsutvikling i Os

• Rapportering til styringsgruppen (formannskapet) 12. mars

• Neste samling onsdag 18. mars kl. 19:00 i Os samfunnshus


