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Kva skal me snakke om?

• Arbeidet med nærings- og samfunnsutvikling i Sogndal kommune

• Samarbeid om utviklingsarbeid i dag

• Mogelegheitene (og utfordringane) for Sogn framover
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Samhandling – politikk og administrasjon

• Ny kommunelov med tydeleg skilje mellom politikk og administrasjon, 
men...

• Næring- og samfunnsutvikling krev tett politisk dialog

• Prosjektorganisering av viktige oppgåver med ordførar som deltakar i 
styringsgruppe

• Politisk styring og innsikt gjennom utval for samfunnsutvikling

• Samspel med offentlege verksemder, næringsliv og frivillige lag og 
organisasjonar som grendalag mm



Administrativ organisering

• Eige område for nærings- og samfunnsutvikling (14 stillingar)
• Landbruk, digitalisering, samfunnsutvikling, tenesteutvikling, Sogn Næring

• Samfunnsutviklar tilsett i kommunen
• Koordinerer arbeidet mot frivillig sektor

• Ansvar for stadutvikling og attraktive lokalsamfunn

• Ansvar for å utvikle friluftslivskvalitetane

• Eininga har i tillegg ansvar for å
• Sikre god koordinering mellom private, frivillige og resten av 

kommuneorganisasjonen

• Leie tenesteutviklingsporteføljen

• Klima og miljøarbeidet



Sogndal kommune + Sogn Næring

• Sogndal kommune eig 50% av Sogn Næring, Sogndal Næringsforening 
eig resten. Aksjonæravtale som gjev SK styringsrett, og høve til å nytte 
utvida eigenregi som ramme rundt oppdraget

• Sogndal kommune leverer oppdragsbrev til Sogn Næring for 
grunnløyvinga (2,1 mnok i 2021) + eventuelle prosjekt

• Sogn Næring svarar med å konkretisere arbeidet i eigen 
handlingsplan, som er grunnlaget for styringsdialogen mellom 
partane gjennom året



Viktige arbeidsområder

• Gje næringlivet hjelp, støtte og gode rammevilkår for å utvikle seg
• Bedriftsutvikling
• Gründer-/felleskontor

• Jobbe målretta med å skape attraktive lokalsamfunn
• Særleg koplinga reiseliv + lokalsamfunnsutvikling

• Rekruttering og profilering

• Smartbygd

• Vere ein attraktiv vertskommune

• Nytte naturressursane til verdiskaping

• Påverke sentrale myndigheiter



Sogndal og regionen

• Ny samfunnsplan juni 2021, med «Utviklingslokomotiv i Sogn» som 
eit av fem satsingsområde (www.utfordrarbygda.no) 

• Særleg vekt på samarbeid om utviklingsarbeid, offentlege
arbeidsplassar og samferdsle

• Historisk godt og nært samarbeid med Luster

• Avtale mellom Sogndal og Vik om næringsutviklingsarbeid frå 1/1/21, 
etter same mal som i Sogndal

• Sogn Næring jobbar på oppdrag frå SIVA med 
næringshageprogrammet saman med Sognefjorden Næringshage

http://www.utfordrarbygda.no/


Utviklingslokomotiv i Sogn



Ny regionplan vedteken i vår



Kva no, Sogn?

• Kva skal vere Sogn Regionråd si rolle?

• Kva legg me i ambisjonane i regionalplanen? Vil me dette?

• Sogn er ein sterk region, men korleis gjer me den endå sterkare?

• Står alle kommunane heilhjarta bak Sogn som sin region?

• Kan me bruke Sogn Næring som regionalt verktøy?

• Korleis sikrar me at me har kapasitet og kompetanse til å løfte dei 
store og viktige sakene for Sogn?


