Strategisk næringsplan for Vadsø 2018-2022
- Handlingsplan for perioden 2018-2020
Hovedmål:
I 2022 skal Vadsø være et sentralt og attraktivt etablerings- og arbeidsmarked i regionen,
som kjennetegnes av mangfold, høy kompetanse og godt samarbeid.

1. Mål infrastruktur:
Større flyplass, utvikling av vegnettet, god havn, bedre strøm- og internettkapasitet og
hensiktsmessige arealdisponeringer skal bidra til vekst i næringslivet i Vadsø.
Derfor skal kommunen:
1. Arbeide for å få definert lengre rullebane ved Vadsø lufthavn inn i regionale og
nasjonale transportplaner, i samarbeid med næringslivet og regionale myndigheter.
2. Videreutvikle det regionale havnesamarbeidet i Varanger for å definere
hensiktsmessig arbeids- og unksjonsfordeling mellom havnene i regionen.
3. Utarbeide en strategi for næringsvennlig utvikling i Vadsø havn.
4. Kartlegge framtidige behov for næringsarealer i tilknytning til industri- og
næringsutvikling.
5. Gjøre et effektivt påvirkningsarbeid for å få bygget ut 420 kV kraftledning fra Skaidi til
Varangerbotn, i samarbeid med nabokommuner, regionale myndigheter og andre.
6. Arbeide for å sikre en tilfredsstillende internettkapasitet, som gjør Vadsø attraktiv også
for framtidig etablering, i samarbeid med regionale myndigheter og næringslivet i
kommunen.
Måleindikatorer:
• Lengre rullebane ved Vadsø lufthavn skal være under planlegging.
• Vekst i bygg og anlegg, fiskeri og sjørettet næringsvirksomhet.
Måling: kommunens mini-ABC-analyse og SSBs statistikk.
• Vekst i reiselivsnæringa i Vadsø.
Måling: Avinors passasjertall, kommunens mini-ABC-analyse og nøkkeltall for reiselivet
fra SSB.

Tiltak 2018-2020:
1. Områderegulering Kiby inkl flyplass
2. Utredning konsekvenser for næringsog arbeidsliv, og bosetting med og
uten rullebaneforlengelse.
3. Havneplan – utvikling av havn og
næringsarealer.
4. Områderegulering sentrum –
næringsarealer, sonetenking.
5. Felles kystsoneplan for Varanger havnesamarbeid mellom Vadsø
kommune, Sør-Varanger kommune,
Nesseby kommune og Vardø
kommune.
6. Etablere en infrastrukturgruppe med
Avinor, Statens vegvesen,
fylkeskommunen og komunen for å
forankre ambisjonen, optimalisere
prosesser og framtidige muligheter.
7. Sammen med regionale
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myndigheter jobbe mot nasjonalt
nivå for 420 kV kraftlinjen.
8. Sammen med regionale
myndigheter jobbe for å få
tilfredsstillende internettkapasitet for
større næringsetableringer.
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2. Mål entreprenørskap:
Vadsø skal bli mer attraktiv gjennom økning i antall nyetableringer og vekst i eksisterende
bedrifter frem mot 2022.
Derfor skal kommunen:
1. Legge til rette for en programsatsing på entreprenørskap og gründeroppfølging i
Vadsø, gjennom et tettere samarbeid mellom kommunen og aktører som arbeider
med entreprenørskap og gründerskap i kommunen allerede.
2. Ta initiativ til økt innsats for entreprenørskap og næringsutvikling over
kommunegrensene.
3. Evaluere og evt gjøre nødvendige endringer i utviklingsfondets retningslinjer, slik at
det blir en mer aktuell finansieringskilde for nyetableringer og små foretak.
4. Kartlegge hvilke ytterligere offentlige oppgaver som kan legges til Vadsø, slik at privat
næringsliv kan dimensjonere og posisjonere seg ifht dette.
Måleindikatorer:
• Vekst i antall nyetableringer i kommunen gjennom hele perioden.
Måling: Antall registrerte foretak per år, målt av SSB.
• Flere nyetablerte foretak i Vadsø skal opprettholde lønnsom drift i mer enn fem år.
Måling: Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst, målt av SSB.
• Måle vekst i omsetning og antall ansatte i etablerte bedrifter i kommunen.
Måling: SSB og Proff.no.
• Vekst i antall arbeidsplasser totalt, målt i forhold til befolkningsutviklingen.
Måling: kommunens mini-ABC-analyse og SSB statistikk.
• Flere søknader til utviklingsrådet fra lokale gründere og små virksomheter.
Måling: Oversikt fra utviklingsrådet over antall innvilgede og avslåtte søknader per år.

Tiltak 2018-2020:
1. Tydelig oppdrag til kontraktør på
næringsarbeidet i kommunen om
entreprenørskap og
gründeroppfølging.
2. Evaluering av kommunens
støtteordninger, og gjøre eventuelle
nødvendige endringe
3. Utarbeide en mal/ strategi for
hvordan øke attraksjonskraften for
Vadsø som etableringssted, og
lage en enkel strategi for å få ut de
gode historiene og fordelene ved
næringsetableing i Vadsø.
4. Arbeide mot nasjonale myndigheter
for å få nye offentlige oppgaver til
Vadsø.
5. Sterkere samarbeid mellom
kommunen og f.eks. VGS/FFK, IN,
Hermetikken, Studiesentertet, UE
m.fl.om entreprenørskap;
kompetansegruppe.
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3. Mål kompetanse:
Vadsø skal være et kompetansesentrum i Øst-Finnmark fordi kompetanse er viktig for å
utvikle og skape vekst næringslivet.
Derfor skal kommunen:
1. Avdekke behov for kompetanse i regionen og arbeide for å få enda flere og
relevante høyere utdanninger i Vadsø.
2. Legge til rette for kompetanseheving, sertifiseringer og kurs som næringslivet
etterspør.
3. Fortsatt være pådriver for økt utdanningsnivå og høy yrkesdeltakelse i alle grupper
av befolkningen.
4. Bidra til å tiltrekke og beholde kompetanse i kommunen, ved å satse aktivt på
vertskapsrollen overfor tilflyttere, elever, bedrifter og offentlige virksomheter, blant
annet ved å prioritere bærekraftige alternativer og universell utforming i planlegging.
Måleindikatorer:
• Relevante utdanningstilbud tilgjengelig for ansatte i privat næringsliv og offentlig sektor.
• Økning i befolkningens utdanningsnivå sammenlignet med nivået i Norge og i Finnmark.
Måling: SSBs statistikk over befolkningens utdanningsnivå.
• Forbedring av kommunens plassering i NHOs nærings-NM og attraktivitetsbarometer i
perioden.

Tiltak 2018-2020:
1. Undersøkelse i nærings- og arbeidsliv
for å kartlegge behov for
kompetanse i kommunen.
2. Prioritere tilbud basert på
behovsundersøkelse.

3. VDS-prosjektet – fortsettelse til drift
- Tiltrekke og beholde arbeidskraft
- Undersøkelse ifht hva som gjør at
folk kommer og hva som gjør at de
blir.
- Lage en mal/ strategi ut fra dette.
4. Kartlegging av innholdet i
«Innovasjon i offentlig sektor» og
bygge opp kompetanse ifht behov
rundt dette.
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