Strategiplan

for næringsarbeidet

Vedtatt i kommunestyret 17.01. 2012
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Arbeidsplasser

Nye arbeidsplasser skapes lettest i etablerte bedrifter. Bedrifter som allerede er etablert i Rennebu, skal derfor
prioriteres i kommunens næringsarbeid. Kommunen skal støtte bedrifter som viser vilje og evne til utvikling og vekst.
I Rennebu står landbruk og trebasert næring sterkt. Kommunens næringsarbeid må fortsatt legge stor vekt på
bistand til disse næringene. Samtidig må kommunens fortrinn som kraftkommune videreutvikles, og kommunens
ansvar for utvikling av reindrift og samisk kultur som næring skal ivaretas.
Kommunen ønsker å bidra til utvikling av reiseliv og utnytting av Rennebus rike og mangfoldige utmarksressurser
gjennom å stimulere til samordning, fellesskapstiltak og samarbeid med regionale aktører. Støtte til enkeltaktører
innen reiseliv og utnytting av utmarksressurser prioriteres når disse bygger opp om fellesskapstanken.
Bedriftene i Rennebu er med få unntak små og har begrensede ressurser til administrasjon, kompetanseutvikling og
markedsføring. Kommunen bør i samarbeid med næringslivet finne fram til ordninger som kan kompensere for disse
begrensningene.
Utvikling av kompetansearbeidsplasser er viktig for Rennebu kommune. Ett tiltak som bør utprøves er tilrettelegging for fjernarbeid. Rennebu kommune vil arbeide for å få på plass nødvendig infrastruktur i samarbeid med
Blilyst og blilystkommuner, samt deltakende bedrifter. Dette omfatter god mobil- og bredbåndsdekning i kommunen
og tilbud om gode kontorlokaler i godt kontormiljø (næringshage).

Kommunal beredskap

Industriareal

Rennebu kommune skal til enhver tid ha regulert og
utbygd tilstrekkelige og gode industriareal.

Kommunale tilskudd
Økonomisk støtte fra kommunen skal fortrinnvis gis

til utvikling av bedrifter; til kompetanseheving, markedsføring, organisasjonsutvikling og lederutvikling. Støtte
til utstyrkjøp kan gis når særskilte grunner tilsier det.
Mulighetene for å skape arbeidsplasser, kortsiktig og
langsiktig, skal veie tungt ved tildeling av kommunale
midler.

I distriktene er det kommunen som må være drivkraft
og motor i næringsarbeidet. Rennebu kommune vil
fortsette å ta dette ansvaret – i samarbeid med
næringslivets egne organisasjoner, først og fremst
Rennebu Næringsforening.
Kommunen må ha beredskap til å rådgi bedrifter i
bygda som kommer opp i kritiske situasjoner, og
beredskap på å tilrettelegge for bedrifter som ønsker å
vurdere etablering i Rennebu. Beredskapen bygges opp
ved at egne ressurser prioriteres for de nevnte
oppgavene og ved at det etableres samarbeid med
eksterne kompetansemiljø.
Rennebu kommune skal søke samarbeid med nabokommuner i næringsarbeidet, når det er hensiktsmessig.
Samarbeidet mellom næringshagene i Oppdal og
Rennebu skal fortsette.

Rennebu kommune skal prioritere:
å ha fond som alltid har kapasitet til å bistå bedrifter som blir prioritert
å ha kompetanse og kapasitet til å gi bygdas bedrifter bistand i uvante og vanskelige
situasjoner eller ved kapasitetsbehov, samt rådgivning for utvikling og vekst i bedriften
å regulere og utbygge tilstrekkelige og gode næringsareal
å bygge ut gode næringslokaler for salg eller utleie til interesserte bedrifter
å kunne tilby gode kontorlokaler i gode kontormiljø (næringshage)
å arbeide for god infrastruktur for næringsliv, innbyggere og fritidsinnbyggere
- mobil- og bredbåndsdekning er særlig viktig
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