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1 Innledning 
De 6 kommunene i Kongsvingerregionen har i 2017 vedtatt en regional næringsstrategi for perioden 
2016 - 2028. Samtidig har Nord-Odal kommune i planstrategien for 2017-2020 vedtatt å utvikle en 
lokal strategisk næringsplan. 

Det er i hovedtrekk markedskreftene som styrer næringsutviklingen. Likevel har kommunen en viktig 
rolle som vertskap og tilrettelegger, herunder sikre god infrastruktur, rammevilkår og tilgang til 
kompetanse og kapital. 

Formålet med Nord-Odals strategiske næringsplan er å konkretisere på hvilken måte vi skal bidra til 
at næringslivet i regionen opprettholder og styrker sin konkurransekraft og øker attraktivitet for nye 
etablerere. Samtidig vil planen: 

 gi politikere og administrasjon i Nord-Odal kommune innsikt og forståelse i næringslivets 
rammebetingelser og behov. 

 gi et godt grunnlag for hva kommunen skal fokusere på for å bidra til positiv 
næringsutvikling. 

 være en plattform for samarbeid mellom næringsliv og kommune og innad i regionen. 
 gi grunnlag for budsjettmessige disposisjoner 

2 Bakgrunn 
Det er i næringsstrategien for Kongsvingerregionen lagt opp syv hovedstrategier for bidra til vekst i 
regionen. Disse er utarbeidet i samarbeid med aktører i næringslivet, politikere, kommune og 
næringsutviklingsapparatet gjennom workshops, intervjuer og spørreundersøkelser. Strategiene er: 

1. Prioritering av fire satsningsområder; bioøkonomi, industriutvikling, logistikk, bygg og anlegg  
2. Tett samarbeid mellom kommunene og næringslivet 
3. Handlekraftige og effektive kommuner 
4. Sterke allianser  
5. Samferdsel og markedstilpassede næringsarealer  
6. Riktig kompetanse og FoU 
7. Kommunikasjon og omdømmebygging  

 

Nord-Odal kommune har tatt utgangspunkt i disse 7 områdene. I tillegg har vi valgt å satse på 3 
øvrige strategier. Disse er foreslått med bakgrunn i situasjonsanalysen som igjen er basert på NHOs 
kommune NM og samtaler med næringsgrupper; Bedriftene på Granerud, Sand sentrumsforening, 
besøksnæring og oppsøkende virksomhet (besøk hos enkeltbedrifter). 

I tillegg er det hentet inspirasjon fra bedriftsbesøk i Växö kommune i Sverige, samt fra samarbeidet 
med Ringköping-Skjern kommune i Danmark gjennom deltagelse i Telmarksforsknings tillitsprosjekt. 

Svensk næringslivs «Handbok för et bettre lokalt förtagsklimat»  har også vært en inspirasjonskilde. 

3 Forankring og innspill 
Politisk forankring: Planen har vært presentert som diskusjonsutkast hos utvalg E&S 27. november 
2017. Det ble vedtatt å tilføre enkelte presiseringer og konkretiseringer av 
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målsettinger/suksesskriterier. Tilbakemeldinger fra dette møtet  ble bakt inn i en offisiell 
innspillsversjon. 

Regional forankring: Planen ble lagt frem for K+ og regionalt forum for næringssjefer (representanter 
for Grue, Åsnes, Eidskog, Sør-Odal, Kongsvinger) uke 43 2017. Det kom ikke konkrete forslag til 
endringer i denne prosess. 

Forankring næringsliv: Innspillsversjon ble sendt via e-post til Sand Sentrumsforening, Mapei og 
øvrige bedrifter på Granerud, samt større aktører innen næringsliv for tilbakemelding innen 15. mars 
2018. Versjonen har også vært publisert på kommunens hjemmeside under «lokaldemokrati».  

Det kom tilbakemelding fra Eidsiva energi om forbehold om strømkapasitet i nettet. 

Muntlig innspill fra Sand sentrumsforening er at de støtter planen og  at de er fornøyd med at det er 
inkludert et eget avsnitt  under avsnitt 9: «Stimulere til samarbeid, kreativitet og vekst i øvrige 
bransjer» 

4 Situasjonsanalyse for Nord-Odal som næringskommune (SWOT) 
SWOT (Stryker, svakheter, muligheter, trusler) er en metode for å kartlegge nåsituasjon.  

Deler av bakgrunnsmaterialet for SWOT analysen for Nord-Odal er basert på tall fra NHOs årlig 
analyse «Kommune NM». NHO rangerer kommunene etter attraktivitet og lokal vekstkraft basert på 
forhold ved næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse, og kommunal økonomi.  Nord-Odal 
ble i 2017 rangert som kommune nr 359 i landet. Dette er en fremgang på 8 plasser siden 2016 (Se 
appendix 1). Kommunen er rangert som nr. 15 i Hedmark og som nr 3 etter Kongsvinger og Sør-Odal i 
vår region. 

Ut over NHOs analyse, er statistikker om næringslivet i Nord-Odal hentet fra SSB, K+ (Bisnode) og 
NAV. 

+ Strengths (innad i kommunen) 
 

Kompetansemiljø 
Satsende hjørnestensbedrift (Mapei). 
FoU og produksjonskompetanse innen 
kjemiske byggevarer. 
God på veibasert transport/logistikk. 
Bedriftene har høy andel sysselsatte med 
beståtte fagprøver. 
Granerud med Mapei omsetter for over 1 
mrd.  
 
Beliggenhet 
Sentral beliggenhet med nærhet E16 og 
Kongsvingerbanen (10 km). Kort vei til 
Gardermoen (50 km). 
 
Attraksjoner 
Storsjøen en stor attraksjon.  

- Weaknesses (innad i kommunen) 
 

Attraksjonskraft 
Lav etterspørsel (lite hjemmemarked 
kombinert med lavt inntektsnivå). 
Mangler livlig tettsted/by (svært få 
innbyggere i Sand sentrum). 
Dyr bokommune (avgifter) Nr. 411 i Norge. 
 
Nyetableringer 
Liten grad av entreprenørskap 
(nyetableringer). 
Liten grad av tilflytting av bedrifter fra 
andre steder. 
 
Næringsstruktur 
Veitransportavhengig næringsliv. 
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Nytt hotell gunstig for kurs, konferanse, 
bedriftsbesøk. 
 
Handel og byggeaktivitet 
Økning i detaljvareomsetning. 
Oppsving innen boligbygging. 
Hytteutbygging. 
 
Næringsliv - rammebetingelser 
Midler øremerket næringsutvikling. 
Lav arbeidsgiveravgift. 
Bredbånd. 
Lav eiendomsskatt på næringseiendom. 
 
Kommune  
Kommunen eier egen råvarebase (skog, 
ferskvann, fjell) og er attraktiv for 
vindmøller (vind). 
Solid politisk flertall bak viktige satsinger: 
bank/biblio, hotell, utbygging Granerud, 
salg til Mapei, flytting NIPRO, 
sentrumsutvikling Sand. 

Få med høyere utdanning i privat 
næringsliv. Vanskelig å rekruttere 
akademikere.  
Mangler bedrifter (eller pådrivere) med 
kapital og kompetanse innen foredling av 
grønne råvarer som er satsingsområdet. 
Mange familiebedrifter, liten tradisjon for 
joint venture/felles AS. 
Svært få butikker (Europris selger «alt»). 
Lite organisert samarbeid. 
 
Arbeidsdeltagelse og demografi 
Svært lav sysselsettingsandel, høyt 
sykefravær, mange uføre. 
Negativ befolkningsvekst og få unge i 
forhold til eldre. 
 
Skole/næringsliv 
Langt til videregående skole eller høyskole 
(studentmiljø). 
Høy drop-out. 
 
Kommune 
Liten offentlig etterspørsel etter tjenester 
fra privat næringsliv  

+ Opportunitets (eksterne faktorer) 
 
Samarbeid i regionen 
Regional enighet om samarbeid innen 
næringsutvikling (felles strategi, 
#grønndrivkraft). 
 
Samfunnstrender 
Økende etterspørsel etter bærekraftige 
løsninger jfr. FNs vedtatte mål.  
Regjeringen har vedtatt at andelen 
biodrivstoff i bensin og diesel skal være på 
20 prosent i 2020. 
Økende etterspørsel etter alternative 
energikilder.  
Økende etterspørsel etter lokal mat og 
kortreiste tjenester. 
Dyrt å etablere seg i Osloregionen skaper 
etterspørsel i tilstøtende regioner. 
 
Midler til grønn forskning 
Det finnes midler og støtteordninger som 
stimulerer til energibesparende 
tiltak/bærekraftige prosjekter. 
 

 

- Treaths (eksterne faktorer) 
 

Konkurranse 
Sent ute - andre regioner og kommuner har 
grepet mulighetsbildet som finnes innen 
grønn økonomi og «bærekraft». 
Stor konkurranse om å tiltrekke seg 
arbeidsplasser. 
Globalisering og utflytting. 
Handelslekkasje (Sverige, andre byer og 
netthandel). 
 
Kostnadsnivå og konjunkturer 
Kommunens hjørnestensbedrift er 100% 
utenlandsk eid (en familie –  ingen 
risikospredning). 
Høyt pris- og lønnsnivå, valutakurs. 
Demografiske trender fortsetter (utflytting, 
forgubbing). 
 
Myndigheter/regional styring 
Endringer i statlige bevilgninger til 
kommunen kan medføre redusert mulighet 
til satsing på næringsliv/prosjekter. 
Kongsvingerregionen har ingen naturlig 
leder eller styrings/beslutningsorgan (kun 
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politisk regionråd) som kan virke som 
pådriver for regionale satsinger. 
 

Figur 1, SWOT Nord-Odal som næringskommune 

Det er naturlig å velge en næringsstrategi som utnytter de styrker man har kommet frem til. Styrkene 
er konkurransemessige fortrinn og kan bevisst brukes i kommunikasjon og som springbrett til å 
ekspandere ytterligere. Tilsvarende kan vi velge å jobbe bevisst og systematisk med å forbedre de 
svake områdene.  
 
Eksterne faktorer er det derimot vanskelig å påvirke, ut over at man kan utnytte mulighetsbildet i 
valg av strategi, og være bevisst trusselbildet. 

5 Overordnet mål  
I tillegg til målene i den regionale næringsstrategien, er det «Planstrategien for Nord-Odal kommune 
2017-2020» som setter føringer for kommunens målsettinger. Innenfor innsatsområdet 
«Kompetanse og næringsutvikling» er følgende mål vedtatt i 2017: 

 Etablering av flere nye arbeidsplasser og foretak (nyetableringer eller tilflyttinger). 
 Økning i antall sysselsatte.  
 Høyere utdannelse hos sysselsatte i kommunen.  
 Bedre balanse inn/ut pendling. 
 Økt verdiskapning i samtlige bransjer som er etablert i kommunen, men med hovedfokus på 

de strategiske satsingsområdene.  
 Reduserte klimagassutslipp. 
 Flere som tar høyere utdanning. 

 

Hvordan disse målene spiller inn, samt øvrige andre målsettinger kommunen har, er beskrevet under 
hvert satsingsområde. Samlet sett vil høy måloppnåelse på disse områdene gi en samlet bedre 
plassering på NHOs rangering i kommune NM.  

6 Avgrensning 
Strategisk næringsplan inneholder ikke tiltak som fokuserer på å øke boattraktivietet, og berører kun 
i liten grad besøksattraktivitet. Det fokuseres heller ikke på å beskrive tiltak som har som formål å 
øke sysselsettingsandelen -  dette området er overlatt til NAV. Vi er imidlertid klar over at fremgang 
på disse områdene også kan spille inn på næringsattraktivtiet og gi utslag på NHOs kommune-
barometer. 

7 Visjon og ambisjon 
Kommunens ambisjon er å være en offensiv pådriver som i samarbeid med næringsliv, 
nabokommuner og næringsutviklingsapparat legger til rette for etablering og utvikling av et 
fremtidsrettet nærings- og arbeidsliv. 



Strategisk næringsplan Nord-Odal 2018-2021 Side 7 
 

8 Nord-Odals tilpasning til de regionale hovedstrategier  
Dette kapittelet tar for seg de syv regionale strategiene og hvordan Nord-Odal kommune vil jobbe for 
å bygge opp under disse. Ikke alle strategiene er like aktuelle å jobbe med på kommunalt plan, men 
mer å betrakte som regionalt tiltak, hvor en enkelte kommunes rolle er å delta i regionsamarbeidet. I 
tillegg er det lagt til enkelte tiltak som er spesifikke for Nord-Odal. Disse er markert med lys grønn.  

8.1 Prioritering av fire satsningsområder; bioøkonomi, industri, logistikk 
og bygg & anlegg  

 
«Kongsvingerregionen har store mengder råstoff, spesielt tømmer og potet, som kan ytterligere 
utvikles og foredles i regionen. Pr i dag eksporteres det meste råvaren ut av regionen, samtidig som 
restråstoffet i liten grad utnyttes i industriell verdiskapning. Regionen har som ambisjon å ta sin 
naturlige nasjonale posisjon i forhold til grønn bioøkonomi, samt å være i front på å ta i bruk ny 
teknologi for å utvikle og produsere nye produkter tilpasset fremtidens markeder.» - Næringsstrategi 
Kongsvingerregionen. 

For Nord-Odals vedkommende finnes det en rekke virksomheter innenfor alle fire satsingsområdene, 
men det er industri og logistikk som er vår styrke. Når det gjelder bioøkonomi, er ikke dette en egen 
næringskategori (Sammensatt av flere) og kan være vanskelig å måle. Vi har valgt å inkludere 
sysselsetting innen jordbruk og skogbruk i tallene.  

En målsetting for Nord-Odal er å øke antall sysselsatte og antall foretak innen de prioriterte 
bransjene. I 2016 var det flest som jobbet innen industri av de prioriterte gruppene.    

Samtidig er vi takknemlige for alle arbeidsplasser som skapes, uansett bransje. Disse er tatt hensyn til 
i kapitel 9.1. 

 

Figur 2, Antall sysselsatte i prioriterte bransjer. (Kilde SSB, Tabell: 07984) 
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Figur 3, FoU på Mapei, en av regionens største industribedrifter 

 

Tiltak  Lokal aktivitet Ansvarlig  Frist 
Bioøkonomi. Nord-Odal 
kommune har gjennom sitt 
eierskap i Kommuneskogen 
tilgang til interessant råvare. 
Årlig genereres ca. 1 mill i 
overskudd fra drift til 
kommunen. Disse midlene 
er ikke øremerket men går 
inn i daglig kommunal drift. 
 
Man kan tenke seg en 
modell der halvparten av 
overskuddet går til å sponse 
et utviklingsprosjekt som har 
til formål å finne ut hvordan 
man kan utvinne noe av 
råvaren, eller effektivisere 
håndtering av den. 
Prosjektet bør inneholde 
forslag til hvordan resultatet 
kan gagne regionen og 
Nord-Odal. Det jobbes 
konkret med forslag til 
utbygging av nytt 
flisfyringsanlegg 
(fjernvarme) i det nye 
tomteområdet. 

 

Delta på prosjektverksted på 
Forskningsrådet for å få 
inspirasjon til mulig FoU-
prosjekter og hvordan disse kan 
etableres. 
 
 
Delta med et kommunalt prosjekt 
i «Innovasjonsløftet» (K+, 
7Sterke) med forprosjektet 
«Granerud Norges mest 
miljøvennlige næringsområde» 
(arbeidstittel). Inkluderer blant 
annet miljøstasjon, sertifisering 
og fjernvarme. 
 
 

Næringssjef 
Skogsjef 
Kommuneskogen 
 
 
 
 
25.000 
 
 
Kostnader rundt 
utbygging av 
Granerud og 
tilrettelegging med 
(miljøvennlig) 
infrastruktur og 
tjenester 
6,5 m er foreslått 
avsatt i 2018 
Dette er til 
opparbeiding av 6 
tomter a 5 daa. 
Fjernvarme er ikke 
med i dette estimat.  
 

I løpet av 
2018. 
 
 
 
 
Oppstart 
Q3 2017. 

Industri. Med de 
internasjonale selskapene 

Være delaktig i 
«Foresightprosessen for 

Næringssjef  
 

Q 1 2018 
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Mapei og BASF (verdens 
største kjemiske konsern) 
lokalisert i kommunen, har 
vi sannsynligvis adgang til et 
internasjonalt FoU team hvis 
vi har en god nok idé. Det er 
nærliggende å tenke 
biokjemi. 

 

klyngesatsing i 
Kongsvingerregionen» sammen 
med kommunens 7Sterke- 
bedrifter. 

Dekkes av 
Byregionprogram 

Industri.  Synliggjøring av 
kompetanse 

Synliggjøre Nord-Odals 
kjemikompetanse/klynge 
muligheter i ulike kanaler, 
fortrinnsvis gjennom  
Kongsvingerregionen. 

Næringssjef 
 
Redaksjonell omtale 
gratis. Egne kanaler 
gratis.  
 
Stand på «Arena 
Innlandet» på Oslo 
Innovation Week 
som en del av 
Kongsvingerregione
n. 

Oppstart 
Q4 2017 
 
 
 
 
Q3 2018 

Industri. Klargjøre og 
markedsføre nye 
næringsarealer 

Regulere (pågående). 
 
Bygge infrastruktur basert på hva 
man konkluderer etter deltagelse 
på Innovasjonsløftet med 
prosjektet «Granerud, Norges 
mest miljøvennlige 
industriområde». Posisjonering 
 
Markedsføre og selge areal på 
Granerud. 

Næringssjef 
Roar Jonsrud 
 
Må ende opp med 
en m2 pris som er 
attraktiv. Vurdere 
differensiert pris 
som stimulerer til 
sysselsetting og 
miljøtiltak. 
Markedsføring på 
finn.no (ca. kr 
50.000,- ) 

Pågår 
Klar til 
utbygging 
Q3 2018 
 
 
 

Bygg- og anlegg. Mange av 
aktørene i Nord-Odal er 
små. Det er ønskelig å samle 
aktørene rundt felles 
interesser. 
 

Felles bransjemøte. Tema felles 
anbud (ansvarlig søker)  
 
Bedriftsbesøk  
 
 

Næringssjef Q3 2018 
 
 
Pågående 

Bygg og anlegg. Hyttemesse 
på Milepelen. Gratis stand 
for lokale tilbydere. 
 
Vurdere felles stand på 
hyttemesse Lillestrøm i 2019 

Felles prosjekt med Milepelen. 
Inngår i reiselivsplan. 

Næringssjef 
Stig 
Alexander 
 
30.000 til spons av 
lokale stands. 
 

Q1 2018 

Logistikk. Kartlegge 
utfordringer og muligheter 
med Nord-Odal som 

Bedriftsbesøk for å kartlegge 
utfordringer og muligheter. 
 

Næringssjef Q1 2018 
(pågår. 2 
aktører 
besøkt, en 
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utgangspunkt innen 
veibasert transport. 
 

Synliggjøre beliggenhet og 
avstander i regionale kanaler. 
 
Koble på alle tenkelige elementer 
som gjør dette mot alle odds, 
miljøvennlig. 

planlagt 
primo 
2018) 

 

8.2 Tett samarbeid mellom kommune og næringsliv  
«Et godt samarbeid mellom kommune, næringsliv og næringsapparat er avgjørende for å skape 
vekst. Det er også viktig at kommunen er oppsøkende og interesserte i næringslivsaktørene. 
Møteplasser og nettverk der representanter for kommunene og representanter for næringslivet 
møtes for å diskutere utfordringer og muligheter, vil bidra til å gi en forutsigbarhet gjennom at begge 
parter får gitt uttrykk for sine synspunkter.» - Næringsstrategi Kongsvingerregionen. 

Nord-Odal har allerede tatt en rekke grep på dette området. Næringssjef og ordfører (eller andre 
representanter fra administrasjon og politikk) er aktivt på besøk hos lokale bedrifter eller inviterer til 
innspills- og dialogmøter med interessegrupper (Sentrumsforening, Bondelag, Granerud bedrifter og 
lignende). Det er et naturlig mål å fortsette dette arbeidet. Målet er 12 eksterne bedriftsbesøk i året 
hvor ordfører er med.  

 

Figur 4, Ordfører på bedriftsbesøk hos BASF 

 

Tiltak  Lokal aktivitet Ansvarlig Frist 
Politisk og administrativ 
ledelse og 
næringsutviklingsapparatet 
skal ha faste møtepunkter 
med regionalt næringsliv 

Sørge for at man blir invitert 
og deltar på regelmessige 
møter med 

 Sand 
Sentrumsforening 

Næringssjef 
koordinerer 

Pågående 
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(næringsforeninger) for å 
drøfte tiltak og 
rammebetingelser  
 

 Odal Næringsforum 
 Odal Bondelag 
 NHO Innlandet  
 7Sterke 
 Lokalmatnettverk 
 Destinasjonsselskap 

(Visit 
Kongsvingerregionen) 

 
 

Administrasjonen i 
kommunene skal involvere 
næringslivet i arbeidet med å 
løse konkrete 
problemstillinger knyttet til 
forvaltning og 
næringsutvikling. 
 

E&S jobber med dette i det 
fylkeskommunale finansierte 
prosjektet «Inkluderende og 
attraktive lokalsamfunn». 
Næringslivet er en egen 
interessegruppe. 
«Innnbyggerverksted» 

Prosjektleder og 
avgrensing må 
avklares. Fått 
300.000 av 
fylkeskommunen til 
formålet. 
 

Pågående 

Kommunikasjon og 
informasjonsflyt 
 

Nord-Odal kommune 
benytter 
kongsvingerregionen.no som 
kanal for publisering av 
næringsstoff. 
Odalsportalen skal vurderes 
som kanal 

Næringssjef 
Kommunikasjonssjef 

Pågående 

 

8.3 Handlekraftig og effektiv kommune 
«Kommunen har et ansvar for å tilrettelegge for næringsliv og næringsutvikling. Dette gjelder både i 
forhold til eksisterende næringsliv, tilflyttende næringsliv og gründere/oppstartsbedrifter. For at 
regionen skal bli best på å tilrettelegge for næringsutvikling er det avgjørende at kommunene i 
regionen møter næringslivet målrettet og løsningsorientert, og at informasjon er lett tilgjengelig. I 
tillegg er det avgjørende at regionen har et offentlig næringsutviklingsapparat som er samordnet, 
oversiktlig og har relevant spisskompetanse» - Næringsstrategi Kongsvingerregionen. 

I Nord-Odal er det vanlig praksis at tverrfaglige teams jobber sammen med næringslivet. Et eksempel 
på dette er rundt Mapeis planer om utbygging. Ofte er det næringssjefen som er koordinator. Ut 
over dette legges det til rette for flere tomter på industriområdet på Granerud, og det jobbes med en 
sentrumsplan i Sand som tar høyde for plass til ulike typer næring (handel og kontor): Kommunen har 
som fortsatt mål å møte næringslivet løsningsorientert og koordinert (en vei inn?). Målsettingen er 
kortest mulig saksbehandlingstid for byggesaker relatert til næringslivet («Fast track»), samt svar 
innen en arbeidsdag på henvendelser fra næringsliv generelt. 
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Figur 5, Kommunalt initiert møte om dannelse av lokalmatnettverk 

 

 

Tiltak Lokal aktivitet Ansvarlig Frist 
Tydelig og lett tilgjengelig 
informasjon om hva 
næringslivet og etablere kan 
forvente, for eksempel i 
forhold til bistand, 
saksbehandlingstider, 
finansieringsmuligheter 
 

Oppdatere kommunens 
hjemmeside etter samme 
struktur som 
kongsvingerregionen.no innen 
næring.  
Oppdatere  
Sand sentrumsforenings 
hjemmeside med mer info. 
 

Næringssjef Pågående 

Sikre at behov fra 
næringslivet og etablerere 
møtes med relevant og 
sømløs kompetanse fra 
både 
næringsutviklingsapparatet 
og kommunene 
 

Fast møte med regionale 
næringssjefer hver måned hvor 
næringsutviklingsapparat også er 
representert. 

Næringssjef Innarbeidet 

Næringsfond. Informere og 
koordinere retningslinjer og 

Sørge for at det finnes midler i 
kommunalt næringsfond, selv om 

Næringssjef. 
Årlig avsatt 
200.000? 

Q1 2018 
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krav regionalt. Felles 
praksis? 

det ikke bevilges midler fra 
Hedmark Fylkeskommune 

Sikre at vi er oppdatert og 
innehar tidlig informasjon 
om mulige statlige 
intensiver / behov / krav / 
mulighetsbilder innen de 
prioriterte 
satsningsområdene. 
 

Abonnere på relevant nyheter – 
Fylke, Osloregionen, 
departement, NHO, 
kommuneforlag, forskning, 
innovasjon osv. 

Næringssjef Kontinuerlig 
 

 

8.4 Sterke allianser  
«Det blir avgjørende å samarbeide med andre regioner og institusjoner som har tilsvarende interesser 
som Kongsvingerregionen. Skal regionen bli prioritert og sett, må vi bygge sterke allianser som 
målbærer samme budskap. Det er til dels politiske budskap som formes på regionalt plan. Lokalt må 
vi være med å heie på regionale satsinger, eller satsinger i andre kommuner i regionen.» - 
Næringsstrategi Kongsvingerregionen 

Dette tiltaket er først og fremst et regionalt initiativ som styres sentralt. Nord-Odal kommune ønsker 
ikke å utarbeide egne tiltak. Det vesentlige måleparametret er at man fra kommunens side deltar 
aktivt med innspill og er sammen med kommunens bedrifter representert i regionale fora og 
aktiviteter. 

8.5 Samferdsel og markedstilpassede næringsarealer  
«Transportnettet gjennom Kongsvingerregionen er viktig for en positiv demografisk utvikling og 
utnyttelse av naturressursene på Østlandet. Kommunen vil ha en avgjørende roller i forhold til å 
planlegge for å tilrettelegge hensiktsmessige næringsarealer.» - Næringsstrategi 
Kongsvingerregionen 

På dette området vil det for Nord-Odals del være en styrke å samarbeide med de andre kommunene 
for å få større muskler og lenger rekkevidde. Særlig innenfor samferdsel vil det være viktig at det er 
regionen som er pådriver, ikke vi som kommune. Innenfor kollektivtrafikken er det derimot viktig at 
vi kan videreutvikle tilbudet, slik at vi blir mer attraktive som pendlerkommune. Dette er tatt hensyn 
til i avsnitt 8.1 

Nord-Odal er prosess med å utvide næringsarealene på Granerud. Området er ikke tatt med som en 
regional satsing, men er viktig for Nord-Odal og har mulighet for å posisjoneres på ulike måter. Det 
jobbes med dette i prosjektet «innovasjonsløftet». For kommunen er det et suksesskriterium å få 
etablert avtaler med 2 nye aktører på Granerud i løpet av 2018. Målet er å få solgt 6 tomter i 
planperioden.  

Tiltak Lokal aktivitet Ansvarlig Frist 
Realisere en regional 
arealstrategi basert på 
følgende prinsipper: 
Arealene skal være lett 
tilgjengelig i forhold til vei 
og/eller jernbane 

Delta i regionale fora og være 
lojal mot regionale 
prioriteringer. 

Roar Jonsrud 
Næringssjef 

Pågående 
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Arealene skal vurderes i 
henhold til ulike bransjers 
behov 
Effektiv saksbehandling 
knyttet til plan og 
arealsaker hvor det er 
potensiale for 
næringsutvikling. 

«En dør inn» - tverrfaglig team i 
E&S.  

Roar Jonsrud 
Rune Sør-Reime 
Næringssjef 

 

Utvide Granerud 
industriområde og finne en 
«nisje» som differensierer 
området fra andre 
næringsområder i 
regionen. 

 Regulere, prosjektere 
infrastruktur og 
gjennomføre utvidelse 
av de første 8 tomter. 

 Delta på 
«Innovasjonsløftet» med 
forstudien «Granerud – 
Norges mest 
miljøvennlige 
industriområde» for å se 
om dette kan være et 
posisjoneringsområde. 
Behovsanalyse. 

 Valg av posisjon 
 Markedsføring 

Roar Jonsrud 
Kristian Nor 
Rune Skolbekken 
Næringssjef 
 
Budsjettforslag 
6,5 mill 
 

Pågående 
Ferdig til 
utbygging 
av 8 tomter 
i 2018 

Selge eller leie ut 
ytterligere areal til G Holth 
Grusforretning.   
Sikre en langsiktig mulighet 
til å transformere grustak 
til næringstomter. 

 Kostnadsberegne 
tilbakekjøp og utleie av 
grunn til masseutvinning 

 Analysere best egnede 
bruksformål (Lager – ref 
Brings hovedkontor 
Skedsmokorset. 
Datasenter. 
Resirkulering 
byggemateriale) 

 Markedsføring 

Roar Jonsrud 
Næringssjef 
 
Her er det utsikt 
til leieinntekter i 
str 100.000-
200.000 årlig. 

Signere 
leieavtale i 
2018 

Rydde opp gammel del av 
Granerud 

Iverksette tiltak som forskjønner. 
Dette inkluderer 
spraymaling/utvendig 
vedlikehold, tynning av skog, 
fjerning av skjemmende søppel 
synlig fra vei.  

E & S.  
Oppfordre til 
dugnad.  

Oppstart 
sommer 
2018. 

Utvikle Sandjordet Reguleres til næring som en del 
av Kommunedelplan Sand. 
Sentrumsformål – som er en 
kombinasjon av bolig og næring. 
Tett dialog med grunneier og 
eiendomsutvikler om 
tilrettelegging for næring. 
Bistå med midlertidige 
kontorlokaler. 

Roar Jonsrud 
Næringssjef 
(markedsføring) 

Ferdig 
regulert 
sommer 
2018 
 

Tilrettelegge for etablering 
av ny dagligvarebutikk 

Dialog og samarbeid med Bjarne 
Sand og Handelseiendom AS 

E&S 2018 
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mellom Sentrumsvegen og 
Sandjordet 
Sentrumsvegen som 
fornyet handlegate med 
torg foran «Samling» 

Samarbeid med Gjensidige og 
øvrige grunneiere om utvikling 
av Sentrumsvegen øst. 
 
 

E&S 2019 

Evaluere mulighetene for 
utvikling av Lundjordet til 
for eksempel  
plasskrevende handel. 

Undersøkelse av kulturminner 
pågår. 
 
 

E&S 2019 

Utvikle Lundjordet 
 

Vurderes regulert til næring 
(eller andre formål) som en del 
av Kommunedelplan Sand.  

Roar Jonsrud 
Politisk 
behandling 

2019 

 

8.6 Riktig kompetanse og FOU  
«Mange av bedriftene i regionen opplever at de har et udekket kompetansebehov. Opp mot 
halvparten av bedriftene i regionen er enige i en påstand om at et høyere utdanningsnivå hos dem 
ville gitt økt fortjeneste. For å møte nåværende og fremtidig næringslivs behov er det avgjørende at 
regionen sammen jobber for å bygge sterke kompetansemiljøer som leverer tilbud som både det 
offentlige og næringslivet har behov for.» 

Nord-Odals vedkommende betyr dette å fortsette å delta i regionale fora og aktiviteter og spille inn 
kandidater blant lokale bedrifter til klynge-samarbeid eller regionale joint ventures. For å simulere til 
innovasjon og kreativitet hos unge, er det ønskelig å innføre entreprenørskap inn i ungdomsskolen 
fra høsten 2018. Et annet virkemiddel kan være å kartlegge og følge opp utvandrede studenter. 
Dette kan tenkes gjøres i samarbeid med Sør-Odal kommune/Kongsvingerregionen.  

Tiltak Lokal aktivitet Ansvarlig Frist 
Etablere flere 
samarbeidsallianser mellom 
lokale bedrifter og 
relevante 
forskningsinstitusjoner, 
universitets- og 
høgskolemiljøer 
 

Se aktiviteter under bioøkonomi 
og industrisatsing 

Næringssjef 
HKP 
HIK 

Oppstart Q3 
2017 

Sikre forståelse og 
fremtidsrettet innsikt som 
underbygger 
Næringsstrategiens 
hovedretning – grønn 
drivkraft og strategiens 
fokus på effektiv forvaltning 
hos de ansatte i 
kommunen. 
 

Sammen med K+ utarbeide et 
foredrag som presenteres på 
avdelingsmøter. 

Enhetsledere 
Næringssjef 
 

Q2 2018 
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Ungt entreprenørskap 
(Elevbedrift  
8-10 trinn) inn i 
ungdomsskolen som del av 
valgfag. 
Bruke lokalt næringsliv som 
samarbeidspartner. 
Kommunens egne: NIPRO? 
Kommuneskogen. 
Odal sparebank, når de nå 
trekker seg ut av 
Odalstidene? 

I en teoripreget hverdag er dette 
et godt avbrekk som appellerer 
til kreativitet og 
gjennomføringsevne og som kan 
stimulere til lyst til ideutvikling 
og innovasjon senere i livet. 

Oppvekstsjef 
Rektor 
ungdomsskole 
Yvonne Bunes 
Paul Reidar?  
Næringssjef 
Kan rimelig 
gjennomføres 
med egen 
ressurser. 

Ikke 
kapasitet i 
2018. 
Mulig 
oppstart 
høsten 2019 

Kartlegge nord-odølingers 
videre utdannelse rett etter 
videregående med tanke på 
å «hente hjem». 

Kontakte de videregående 
skolene for adresseliste. 
Spørreundersøkelse årlig 
Arrangerer treff etter modell fra 
Ringkøbing Skjern 

Næringssjef 
Stig Åsheim 
Oppmuntre til at 
dette er et 
regionalt tiltak  

Årlig i 
september 
fom 2018. 
 

 

8.7 Kommunikasjon og omdømmebygging 
«Kongsvingerregionen må etablere en bevissthet blant sentrale beslutningstakere og 
premissleverandører om hvilke nasjonale utfordringer som regionen kan være med å løse. Den 
politiske ledelsen har et særskilt ansvar for omdømmebyggingen til regionen, og må sammen med 
administrasjon og næringsliv fronte regionens fortrinn. Her jobbes det med å posisjonere oss som 
Norges grønne hjerte.» - Næringsstrategi Kongsvingerregionen 

For Nord-Odal betyr dette å være synlige på nasjonale og internasjonale scener via 
Kongsvingerregionen. En region er enklere å sette på kartet i en større målestokk 
(nasjonalt/internasjonalt). Vi vil delta i regionale fora, komme med kandidater som underbygger 
posisjonen, samt være lojal mot regionale prioriteringer. 

9 Øvrige næringsstrategier i Nord-Odal  
Nord-Odal kommune vil i perioden jobbe med ytterligere 3 satsingsområder knyttet til 
næringsutvikling. I planen er ikke tatt med aktiviteter som styrker bo- og besøksattraktivitet, men det 
er viktig å understreke at vi også jobber med tiltak på disse områdene. Det er særlig Sentrumsgruppa 
og det fylkeskommunale støttede prosjektet «Inkluderende og attraktive lokalsamfunn» som samler 
mange av disse tiltakene.  

9.1 Stimulere til samarbeid, kreativitet og vekst i øvrige bransjer 
Til tross for at vi har vedtatt å spisse satsingen mot de bransjer regionen mener vi har 
konkurransemessige fortrinn, vil som kommune gjerne være med på å utvikle øvrige bransjer også. 
Det er igangsatt en rekke tiltak på området, og det er naturlig å videreføre arbeidet. Under er listet 
en rekke tiltak, hvor noen er nye og innebærer en investering.  Disse er markert med grått. 

Tiltak Aktivitet Ansvarlig Frist 
Øke detaljvarehandel. 
Øke servicetilbudet. 
 

Videreutvikle Sand 
sentrumsforening. Flere 
medlemmer. Møte om 

Næringssjef 
Stig Åsheim 

Pågår 
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utvikling innen 
detaljvarehandel og 
tjenesteyting. Invitere Virke. 
 
Opprettholde kontakt/søke 
Vinmonopolet om etablering. 
 
Sende forespørsel om rimelig 
etablering til lokale butikker 
eller servicetilbud som kan 
opprette «filial» for eksempel i 
nye Gensidigegården. 
 
Videreutvikle tradisjon med 
høstmarked, vårmarked 
Sandsdagene og julemarked 
som stimulator til økt trafikk og 
dermed økt omsetning. 
 

5000 kontingent. 
Øke tilskudd så 
lederverv kan 
lønnes med f.eks 
20.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vil være 
omkostninger 
forbundet med 
dette hvert år. (ca 
100.000,-) 

Årlig 
bransjemøter 
i perioden. 
 
 
 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
Årlig  
 

Øke tilgang på 
næringsbygg for handel, 
kontor og service 
 

Tett dialog med 
eiendomsutviklere. 
 
Sikre mulighet til at kommunen 
kan disponere lokaler for 
videre utleie til 
næringsaktører. Leie/eie f.eks 
bank eller Torvald Meyers 
Minde. Mulig samarbeid med 
Odal Næringshage. 
 

 
 
 
Må 
kostnadsberegnes 

 

Økt samarbeid og 
omsetning innen 
besøksnæring 
 

Revidering av reiselivsplan 
årlig. 
 
Jobbe for å rekruttere til 
lokalmatnettverk. Tilby gratis 
etiketter og plass på 
hjemmeside.  
 
Foreslå at K+ er vertskap for 
det «nye» 
destinasjonsselskapet. Beregne 
kommunalt bidrag.  
 
Hvis ikke regionsamarbeidet 
lykkes, samarbeide med Sør-
Odal om opplevelser rund 
Storsjøen 

Næringssjef 
Stig 
Alexander 
 
Eli 
Ca 20.000-30.000 
 
 
50.000 årlig 
 
  

Årlig i 
februar 
 
 
2018 
 
 
 
2018 prøve? 

Videreutvikle 
jordbruk/skogbruk 
 

Invitere til to workshops med 
aktørene med dette som tema. 
 

Jordbrukssjef 
Skogsjef 

Årlig  



Strategisk næringsplan Nord-Odal 2018-2021 Side 18 
 

Informere om nyheter via 
nyhetsbrev. 
 
Lokalmatnettverk 

Best på bredbånd i 
regionen. 
Utbygging er pågående – 
først og fremst mytet på 
privatmarkedet.  
 
Det kan være en ide å 
bruke bredbånd som 
døråpner for nye 
bedrifter.  

For etablerere - tilby gratis 
tilknytning til bredbånd og 
abonnement år 1. Forutsatt at 
man etablerer seg i et område 
som gir tilgang. 
 
 

Må 
kostnadsberegnes. 
Be om pris fra 
Telenor. 
 
 
 
 
 

Q2 2018 
 
 
 
 
 
 

Stimulere til nyetablering Delta på regional 
«Gründeruke» og 
videreformidler 
etablereropplæring. 
 
Finne egnet plass til 
«næringshage» i Sand og tilby 
gratis kontor i en periode. 
Bank, prestegård, TMM, 
nybygg? 
 
Bruke og markedsføre 
kommunal næringsfond og 
utviklingsfond. 

 
 
 
 
 
Må 
kostnadsberegnes. 
 
 
 
 
 
Sørge for at det 
avsette i budsjett. 
Kan ikke forvente 
fylkeskommunale 
tilskudd. 

Årlig 

 

9.2 Utarbeide og vedta innkjøps- og konkurransepolitikk som styrker 
lokalt næringsliv  

Nord-Odal kommunes største innkjøper er kommunen selv. Kommunes kjøp av tjenester fra private i 
prosent av brutto driftsutgifter er likevel bare på 1.3% mot 11.1% på landsgjennomsnitt. Samtidig er 
sysselsettingsandelen i privat sektor lav (57%) i forhold til landsgjennomsnitt (68%). Privat 
sysselsettingsandel er spesielt lavt med tanke på at det er få statlige arbeidsplasser i kommunen.  
Politikerne i Nord-Odal bør ta denne informasjonen til etterretning og gjøre en vurdering av om det 
er flere områder man kan stimulere til entreprenørskap gjennom kjøp av tjenester. Dette er særlig 
viktig da virksomheter i kommunen har et lite hjemmemarked, både innenfor privat- og 
bedriftssegmentet. Særlig innenfor kvinnedominerte næringer er kommunen en dårlig innkjøper. 

For tiden er Nord-Odal kommune en del av RIIG (Regionalt innkjøpsordning), og det foregår 
diskusjoner i regionrådet hvordan man kan forbedre den regionale ordningen, men det er så langt 
ikke presentert et utkast til samarbeidskommunene. Vi mener i utgangspunktet at det er riktig at 
regionen (regionrådet) gir sentrale føringer på dette området.  

Tiltak som lokale politikere kan være med på å diskutere i planperioden er for eksempel: 
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 Utarbeide en anskaffelsesstrategi som oppfordrer til økt innkjøp av private, lokale tjenester 
på områder som ikke er kommunens primærtjenester (skole/omsorg). 

 Utarbeide en innkjøpspolitikk som tar utgangspunkt i anskaffelse av bærekraftige løsninger. 
Eksempler 
 Kommunale biler skal være elbiler/hybrid 
 Kortreist mat på offentlige kjøkken – for å spare miljø 
 Massivtre i kommunale nybygg. Passivhus standard. (BREEM standard?) 
 Anbud deles opp slik at lokal entreprenører har mulighet til gi tilbud 
 Vurdere bruk av rammeavtaler. Lavest pris gir ikke alltid best kvalitet eller høy prioritet 

mht leveransetid. 
 Utarbeide en konkurransepolitikk som begrenser kommunalt eide selskaps mulighet til å 

konkurrere i et kommersielt marked (alle former for eierskap). 
 Bruke innovative anskaffelser som grunnlag for nyskaping. Dette innebærer en bredere 

involvering i kravspesifikasjonsfasen. (Beskrive behovet i anskaffelsen i stedet for å 
spesifisere hva man ønsker kjøpt) 

9.3 Ta en markedsposisjon innenfor et av våre fortrinn  
Nord-Odal bør posisjonere seg ut fra sine fortrinn, og det bør helst være under den regionale 
paraplyen «Norges grønne hjerte». Forslag til posisjoner som både relevant næringsliv og politikerne 
kan diskutere i planperioden, er for eksempel: 

 Regionens fremste eksponent for ulike typer fornybar energi (Vindkraft, bioenergi 
(flisbrenning), solceller, minivannkraftverk) EUs fornybardirektiv krever at 27 prosent av 
energibruken i Europa skal være fornybar innen 2030. Norge har et politisk mål om å doble 
bruken av bioenergi fra 14 til 28 TWh innen 2020. Tross økt bruk de senere årene, utgjør 
bioenergi bare 8 prosent av Norges forbruk av fornybar energi. 

 «Norway’s hub for sustainable building materials» (gjennom Mapei, BASF, GHG, 
Kommuneskogen). Usikkert om bedriftene kan/ønsker å trekke det så langt. Det er også litt 
for få aktører ennå.  

 Regionens første NCE Smart kommune a al Hvaler 
 Regionens første kommune som har FNs 17 bærekraftmål som driver i samfunnsutviklingen 

(ref Växjö el Nässjö) 
 Regionens (Norges) mest miljøvennlige næringstomter for produksjonsbedrifter og veibasert 

frakt. 
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Figur 6, Eksempel på posisjoneringstiltak. 70% av bussene i Tønsbergdistriktet skal gå på biogass. 

10 Organisering av arbeidet og oppfølging 
Etter endelig behandling i utvalg, formannskap og kommunestyre i juni 2018 foreslås følgende: 

For forankring og samarbeid på tvers av kommunale enheter, foreslås det at det dannes en uformell 
gruppe bestående av Eva (næring), Roar (plan/bygg), Synnøve (innkjøp), Stig (kommunikasjon), Rune 
S (miljø, bærekraft), Eli (jordbruk), Øyvind J (skog), Alexander (kultur/reiseliv). Gruppa møter 4 
ganger i året for å følge opp planen. Arbeidsgruppa rapporterer til enhetsleder E&S og rådmann.  

Planen følges opp med årlige budsjettforslag, først gang budsjettåret 2018. 

Næringssjefen rapporterer fremdrift til utvalg for E&S årlig. Dette møtes planlegges etter at NHO har 
publisert tallene for kommune NM (august). Først gjennomgang blir på utvalgets møte 15. oktober 
2018. 

Sluttrapport med evaluering av KPI (målsettinger) og denne måten å organisere utviklingsarbeidet 
på, gjøres innen utgangen av februar 2021.  
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Appendix 1: Sammendrag resultater for Nord-Odal NHO 
kommune NM 2017 

Næringsliv og privatøkonomi: Dårlig næringsvariasjon. Få sysselsatte i privat sektor. Liten 
etterspørsel  

 Næringslivet i kommunen/fylket er avhengig av få bedrifter eller næringer 
 Lavt inntektsnivå: Bruttoinntekt per person er 22% lavere en gjennomsnitt. (363.400 

mot 444.094 ) 
 Lav privat sysselsetting – 57% mot landsgjennomsnitt 68% 
 Kommunens andel av kjøpte private tjenester er 1,5% mot 11,2%  landsgjennomsnitt. 

 

Arbeidsmarked: Svært dårlig deltakelse i arbeidslivet 

 Sysselsettingsandel 49,8 mot 73,8 landsgjennomsnitt 
 Sykefravær middels 
 Uføre 11% mot 5,9 landsgjennomsnitt 
 Middels arbeidsledighet 
 Nest beste på arbeidsmakredsintegrasjon (inn/utpendling) 

 

Demografi: Få unge i forhold til eldre 

 Stagnasjon i befolkningsvekst (0,1%) 
 Få unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken (65% mot landsgjennomsnitt 117,3) 
 Positiv netto innflytting (0,1 mot 0). Bare Grue hadde bedre tall i regionen i 2016. 
 Aldrende befolkning (fremskriving) 

 

Kompetanse: Mangel på høyere utdannelse - kan svekke konkurransevne 

 Få med 4 års høyere utdanning (4% mot 11% på landsbasis) 
 Få med teksnisk utdannig (1,6% mot 3,8% på landsbasis) 
 På landsgjennomsnitt mht fagprøver (11% mot 11,1% på landsbasis) 

 
Kommuneøkonomi: Middels 
 

 Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger er kr 4 453 (middels) mot 
landsgjennomsnitt på kr 3 674. 

 Kommuneinntekter fra eiendomsskatt, inntekt og formue, andre salgs- og 
leieinntekter i prosent av driftsutgifter er 38.6% (nest dårligst) mot 
landsgjennomsnitt 51,6. 

 Kommunal betalingsevne: Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter er 14% 
(nest dårligst) i Nord-Odal mot landsgjennomsnitt 18.9%. 

https://www.nho.no/Politikk-og-analyse/Offentlig-sektor-og-naringslivet/kommunenm/  


