
Skal vi etablere ett Bedriftsnettverk eller 
Næringshage i Steigen?

Medlemsmøte Steigen Næringsforum 04.02.2021



Program for møtet

• 19:00 – 19:15: Velkommen og litt om forprosjektet ved Torben Marstrand Steigen Næringsforum

• 19:15 - 19:30: Bedriftsnettverk ved Linda Simensen klyngerådgiver i Innovasjon Norge

• 19:30 - 19:45: Næringshageprogrammet ved Seniorrådgiver Ragnar Waalen i SIVA

• 19:45 - 20:00: Diskusjon, spørsmål og innspill fra medlemmene.



Hva er situasjonen? Hva vil vi?

• Næringslivet i Steigen har de seneste år opplevet en fantastisk utvikling noe som i stor grad har hatt 
innvirkninger på den positive befolkningsutvikling i kommunen. En utvikling som på mange måter «går imot 
strømmen» på de forventede befolkningsprognoser og framskrivninger for distriktskommuner

• Men det å skape nye arbeidsplasser og utvikling er en kontinuerlig prosess som krever engasjement og innsats 
hele tiden

• Kilde: Perspektiv analyse Steigen 2020-2040 Andersen Råd

Vinner kommune

Taper kommune



Næringsarbeidet og ressurs situasjonen idag

• Steigen Næringsforum: Jobber ulønnet på enkelte utvalgte saker 
som er relevant for næringslivet,  men har ikke ressurser til 
kontinuerlig arbeid og oppfølgning.

• Steigen Kommune har vært uten Næringskonsulent en stund. 
Kommunestyret har nettopp vedtatt å tilsette en 100% ressurs. 



Mange viktige oppgaver, men hvem gjør de?

INFRASTRUKTUR PROSJEKTER 
(NYE NÆRINGSAREALER)

VIDEREGÅENDE SKOLE OG 
STEIGENMODELLEN

TALERØR I RELEVANTE SAKER 
EKS VEI, HURTIGBÅT ETC.

PÅDRIVER FOR FELLES 
PROSJEKTER, NY-

ETABLERINGER OG SPIN-OFF

FØRSTELINJE KONTAKT 
ETABLERER VEILEDNING 

(SØKNAD SKRIVNING, 
FORRETNINGSPLAN)

«LOBBYIST» FOR Å TILTREKKE 
NYE BEDRIFTER Å ETABLERE 

SEG I STEIGEN

BINDELEDD FOR SAMARBEID 
MELLOM POLITIKK OG 

NÆRINGSLIV

KOMPETANSE DELING OG 
STIMULERE TIL ØKT 

SAMARBEID 



Mulige alternativer

• Alternativ 1: Bedriftsnettverk (Innovasjon Norge)

• Alternativ 2: Næringshage (Siva)

• Alternativ 3: Uendret som i dag



Hva må deltaker bedriftene bidra med? 

• Se et tydelig behov og være innstilt på aktivt å bidra til å fylle nettverket 
med aktiviteter og være med å finansiere driften (igjennom kjøp av 
tjenester og/eller kontingent)

• Medlemsbedriftene må kunne se at nettverket bidrar til verdiskapning
for min bedrift og samfunnet.



Prosessen for forprosjektet

Behovsavklaringsmøter 
og et digitalt 

medlemsmøte
Spørreundersøkelse Evaluering 

tilbakemeldinger

Evl igangsettelse av 
arbeid med 

nettverkssøknad



Din mening er viktig!
•Delta i spørreundersøkelsen

•Ta gjerne uformell kontakt med 
dine innspill og meninger



Spørsmål/Temaer til diskusjon?

• Hvordan skal et slikt nettverk/næringshage settes opp for bli en 
bidragsyter til å skape vekst og nye arbeidsplasser?

• Hvilke tjenester er din bedrift interessert i? 

• Hva vil din bedrift bidra med? 

• Hva forventer du?

• Hva anbefaler du oss å gjøre videre?


