
 

Strategisk næringsplan – handlingsprogram 2019 
Strategi 1: Tett og god dialog mellom kommunen og næringsaktørene 

 

Tiltak 1 Forum for samarbeid på tvers av næringer og 

kommunen 

Estimert 

tidsforbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering  

Mål Bedre dialog og mer samarbeid mellom kommunen og 

næringslivet – og blant næringsaktørene.  

1 Kr 40 000 Finansieres innenfor 

budsjettrammen   

Mer om 

tiltaket 

Fortsetter arbeidet med å etablere en fellesarena for næringslivet i Bø i samarbeid med Bø næringsforening (BNF).  

Skisse: Foredrag/bedriftspresentasjoner. Kostnader knyttet til reise for foredragsholdere, samt servering.  

3-4 Forum årlig. Samarbeidsprosjekter mellom næringsaktører vektes ved søknad om næringsstøtte. 

Ansvar Kultur- og næringsetaten / Bø næringsforening 

 

Tiltak 2  IKT seminar  Estimert 

tidsforbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering  

Mål Arenaskapning & nyetableringer eller utvidelser i eksisterende 

bedrifter.  

2 Kr 100 000 50% kommunalt næringsfond 

50% budsjettrammen  

Mer om 

tiltaket 

Seminar om stedsuavhengige arbeidsplasser og IKT-miljøet i Bø. IKT utvikling i distriktene. Resultatet av arbeidet vil føre til tanker om 

felles prosjekter. Kostnader knyttet til arrangementsutgifter.  

Ansvar  Kultur- og næringsetaten i samarbeid med IKT-bedrifter i Bø.  

 

Tiltak 3  Økt kontakt mot eksterne miljøer for etablering av nye 

arbeidsplasser 

Estimert 

tidsforbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering  

Mål Nyetableringer eller utvidelser i eksisterende bedrifter.  0,5 Kr 45 000 Finansieres innenfor 

budsjettrammen   

Mer om 

tiltaket 

Gjennom nettverk og strategisk arbeid kan en lykkes med å tiltrekke seg etablerere til Bø. IKT-næringa er særlig aktuell i 2018.   

Kostnader knytter seg til reise/opphold.  

Ansvar  Kultur- og næringsetaten / ordfører 

 

Tiltak 4 Sjømatprosjektet Estimert 

tidsforbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering  

Mål Arbeid for å fremme mottak, foredling, distribusjon og 

merkevarebygging på kvit- og rød fisk 

0,5 Kr 75 000 Kommunalt næringsfond   

Mer om 

tiltaket 

Tar utgangspunkt i sak 18/653 der det ble vedtatt i kommunestyret at sjømatprosjektet skal videreføres også i år. Tiltaket tas inn som vedtatt i 

kommunestyret. Tiltaket vil i hovedsak være rettet mot arenaskapning og kontakt med fiskerinæringen for å finne prosjekter sammen som 

kan muliggjøres 

Ansvar  Kultur- og næringsetaten i samarbeid med fiskerinæringa  

 



 

Strategi 2: Utnytte kommunens naturgitte ressurser og beliggenhet 
 

Tiltak 1 Følge opp arbeid med ny landbruksstrategi  Estimert 

tidsforbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering  

Mål Mer matproduksjon i Bø/ Vesterålen O,5 Ingen ekstra  Ingen ekstra 

Mer om 

tiltaket 

I 2018 startet arbeidet med ny regional landbruksstrategi. Prosjektet forutsetter bred deltakelse fra næringslivet i kommunen.  

Ansvar  Andøy Kommune er prosjektleder. Landbrukskontoret følger opp deltakelse fra Bø kommune.  

 

Tiltak 2 Besøksforvaltning knyttet mot reiseliv og bolys Estimert 

tidsforbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering  

Mål Tiltak besøksforvalting, reiseliv og bolyst 1 100 000 50% kommunalt 

næringsfond 

50% budsjettrammen 

Mer om 

tiltaket 

Arbeide med flerårig plan for prioritering av tiltak i dialog med reiseliv, service og handel.  

Tiltak i 2019: Prosjektet Hikers Paradis med turene Vetten, Kyststien, Breitinden, Mannen fra Havet og fornminnene på Føre.  

Tett dialog med teknisk knyttet til infrastruktur.  

Undersøke muligheter for å få ekstern finansiering.  
Ansvar  Kultur- og næringsetaten i samarbeid med Teknisk etat. Lokalt næringsliv.  

  
 

Tiltak 3 Utvikle museumsområdet og kyststi promenaden Estimert 

tidsforbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering  

Mål Utvikle museumsområdet og kystpromenade med igangsettelse 

av et forprosjekt 

2 Ingen ekstra.  Kommunen, Museum Nord 

og Fylkeskommunen 

Mer om 

tiltaket 

Tar utgangspunkt i sak18/157 om å «jobbe videre med å avklare innhold og finansiering av et forprosjekt».  

Ansvar  Kultur- og næringsetaten i samarbeid med teknisk etat 

  

Tiltak 4 Rekrutteringskvote ungdom Estimert 

tidsforbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering  

Mål Nytildeling av deltakerskvote/rekrutteringskvoter for unge 

voksne og ungdommer i kommunen 

0,3 Innenfor 

strategisk 

næringsfond 

Strategisk næringsfond 

Mer om 

tiltaket 

Oppfordre flere som er født i 1988 eller senere til å søke om rekrutteringskvoter og prioriter dette i lånesøknader til strategisk næringsfond. 

Det er øremerket en million kroner til dette arbeidet. 

Ansvar  Kultur- og næringsetaten  

 



 
Strategi 3: Andre tiltak for styrka næringsutvikling i Bø 

 

Tiltak 1 Ny næringsplan 2020 Estimert  

tidsbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering 

Mål Igangsetting av arbeidet med ny næringsplan med fokus på 

ferdigstilling fra og med 2020. 

1 0 Eget arbeid 

Mer om 

tiltaket 

Næringsplanen har vært revidert siden vedtaket i 2014. Ny næringsplan burde prioriteres, da næringslivet i Bø er noe annerledes enn i 2014. 

Vurder om det skal kjøpes inn eksterne konsulenter for arbeidet. 

Ansvar Næringsetaten i samarbeid med næringsaktører 

 

Tiltak 2 Profil og markedsmateriell Estimert  

tidsbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering 

Mål Utvikle profil og markedsmateriell for Bø kommune  0,5 150 000 50% kommunalt 

næringsfond 

50% budsjettrammen 

Mer om 

tiltaket 

Bø kommune har behov for nytt materiell i form av maler, brosyrer, roll-ups, gaveartikler og digitalt innhold.  

På sikt bør kommunen vurdere å investere i profilhåndbok.  

Ansvar Kultur- og næringsetaten 

 

Tiltak 3 Boligpolitisk plan rullering av handlingsprogram  Estimert 

tidsforbruk (mnd) 

Kostnad Finansiering  

Mål Handlingsplanen må gjennomgås og revideres. Nytt 

handlingsprogram for 2019-2020.  

0,5 Ingen ekstra. 

Avhenger av 

tiltak. 

Finansieres innenfor 

budsjettrammen   

Ansvar  Kultur- og næringsetaten / Teknisk etat 

 

 

 


