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1. Innledning og bakgrunn 
I følge kommunal planstrategi 2016-2019 skal det utarbeides en strategisk 

næringsplan med oppstart i 2016. Det er også nedfelt at planen skal være en 

kommunedelplan som skal følges av en handlingsdel som rulleres hvert år, noe som 

vil gjøre det enklere å fange opp nye behov og utfordringer i ulike næringer. En 

kommunedelplan følger plan- og bygningsloven sine krav til planprosess og skal sikre 

bred medvirkning. 

Tradisjonelt sett har Sør-Varanger kommune vært forankret i mineralnæringen som 

har bidratt til å skape en næringsmessig monokultur. Forrige planperiode var preget 

av et velfungerende og optimistisk næringsliv med svært lav arbeidsledighet. Da 

Sydvaranger Gruve AS ble slått konkurs i november 2015, og 422 arbeidsplasser 

gikk tapt, mistet kommunen den viktigste private sysselsetteren i Sør-Varanger. Dette 

gjør at en strategisk næringsplan i stor grad må fokusere på andre næringer, 

samtidig som det legges til rette for å beholde kompetansen. Sør-Varanger kommune 

opplever endringer i næringslivet, noe som gir nye muligheter for nye 

satsningsområder. Høsten 2016 ble det igjen startet opp noe gruvevirksomhet, og 

selv om sysselsettingseffekten ikke vil komme opp på tilsvarende nivå som tidligere, i 

denne planperioden, vil det være naturlig å inkludere gruvevirksomheten i strategisk 

næringsplan. 

Utviklingen i Sør-Varanger krever at man tenker helhetlig og evner å forene ulike 

planområder. Det vil være viktig å koble sammen næringsplanen med generell 

samfunnsutvikling. I kommunal planstrategi 2016-2019 understrekes behovet for én 

overordnet plan som favner alle næringer. Dette begrunnes med begrensede 

planleggingsressurser og økonomiske ressurser til å følge opp planer for hver enkelt 

næringssektor.  

Sør-Varanger kommune har fått status som omstillingskommune, noe som innebærer 

at strategisk næringsplan, i likhet med omstillingsplan 2016-2022, vil bygge på den 

strategiske utviklingsanalysen, datert 25. mai 2016 og utført av Norconsult.  

 

2. Målsetninger med planarbeidet 
Hovedmålet med planarbeidet er å lage én overordnet plan for alle næringer, der de 

ulike næringene, som for eksempel reiseliv, kultur, industri, landbruk, handel, osv., 

synliggjøres i egne kapitler. I planen skal det også legges stor vekt på fiskeri og 

sjømatnæringen.  

Kommuneplanens samfunnsdel vil være det overordnede styringsdokumentet i 

arbeidet med strategisk næringsplan. I kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 er 

det under næringsutvikling beskrevet følgende visjon: Regionssenteret Sør-Varanger 

er den kommunen med størst konkurransekraft og verdiskapning i hele Øst-
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Finnmark. For at denne visjonen skal bli en realitet, vil det være viktig å arbeide 

målrettet med å beholde kompetansen i kommunen ved å tilby interessante 

jobbmuligheter og skape et innovativt næringsliv som er villig til å satse for fremtiden. 

Det vil også være avgjørende at Sør-Varanger blir framtidig vertskommune for 

petroleumsvirksomhet i Øst-Finnmark. 

Strategisk næringsplan vil ha et tidsperspektiv på ti år og være gjeldende fra 2017-

2027. I denne perioden vil den fungere som en veileder for hvordan Sør-Varanger 

kommune skal arbeide for å opprettholde et konkurransedyktig næringsliv og ha 

størst verdiskapning i Øst-Finnmark. 

 

3. Kommunale, regionale og nasjonale rammer 
Strategisk næringsplan for Sør-Varanger kommune skal utarbeides i henhold til 

relevante nasjonale og regionale føringer, samt kommunens egne 

strategidokumenter som er knyttet til de ulike sektorene innenfor næringsutvikling. De 

dokumentene som vil ha mest innvirkning på planarbeidet er listet opp nedenfor. 

Regionalt utviklingsprogram for Finnmark 2014-2023 

Fylkestinget i Finnmark har gjennom utviklingsprogrammet vedtatt at områdene som 

skal prioriteres spesielt mot 2023 er økt samarbeid mellom bedrifter og andre 

næringsaktører, verdiskapning gjennom samhandling og i konkurranse med store 

internasjonale aktører, og styrking og utvikling av det regionale omdømmet. 

Prioriteringen som gjøres på fylkesnivå vil også legge føringer for arbeidet med 

strategisk næringsplan i Sør-Varanger kommune. 

Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2026 

Kommuneplanens samfunnsdel understreker Sør-Varanger kommunes geopolitiske 

plassering som den viktigste rammen for næringsutviklingen. Beliggenheten nær 

Finland, Russland og Barentshavet setter Sør-Varanger i en unik posisjon når det 

gjelder blant petroleumsvirksomhet, sjøfart, fiske og reiseliv. 

Kommunal planstrategi 2016-2019 

Det er vedtatt i Sør-Varanger kommunes planstrategi at det er behov for én 

overordnet plan for næringsutvikling som favner alle næringer. Planen kan i stor grad 

bygge på kommunens omstillingsplan. 

Omstillingsplan 2016-2022 

Omstillingsplanen beskriver utfordringene og mulighetene i Sør-Varanger kommune 

etter at Sydvaranger Gruve AS gikk konkurs i november 2015. Planen baserer seg 

på en strategisk utviklingsanalyse utført av Norconsult på oppdrag fra Finnmark 
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fylkeskommune. Siden Sør-Varanger nå har fått status som omstillingskommune, vil 

omstillingsplan 2016-2022 legge viktige føringer også for utarbeidelsen av strategisk 

næringsplan. 

Landbruksplan for Sør-Varanger 2015-2018 

I landbruksplanen er det beskrevet, ut ifra kommuneplanens samfunnsdel, et mål om 

at Sør-Varanger kommune skal ha levedyktige primærnæringer. For å sikre videre 

satsning på primærnæringene i kommunen vil det være viktig å innarbeide 

strategiene som en del av strategisk næringsplan. Et levedyktig landbruk skal sikres 

gjennom verdiskapning, sikre arealgrunnlaget, sikre det materielle grunnlaget for 

samisk kultur, rekruttering og samarbeid.  

I tillegg vil følgende rammer være gjeldende i planprosessen: 

 Masterplan Sør-Varanger mot 2025 (reiseliv) 

 Nordkloden (rapport fra utenriksdepartementet) 

 Knutepunkt Kirkenes 

 Sør-Varanger kommunes prosjekt næringsvennlig kommune 

 

4. Fokusområder 
Strategisk næringsplan skal ifølge kommunal planstrategi 2016-2019 være én plan 

der ulike næringer er inndelt i ulike kapitler. Den overordnede visjonen i 

kommuneplanens samfunnsdel er at: 

 «Sør-Varanger kommune skal utvikles til et lokalsamfunn som gir grunnlag for 

befolkningsvekst i alle deler av kommunen. Arealdisponering og offentlig service og 

tjenesteproduksjon skal dimensjoneres ut ifra en samlet befolkning på 12 000 

innbyggere ved planperiodens utløp, og ha en kvalitet som gjør kommunen attraktiv 

som bosted og for etableringer og knoppskyting i privat næringsliv.  

Hovedmålet bidrar til å styre den overordnede planleggingen i kommunen, og 

sammen med målsetningene for næringsutvikling dannes grunnlaget for 

fokusområdene i strategisk næringsplan. Det skal utarbeides en langsiktig og 

strategisk næringsplan som skal; 

 Legge til rette for et konkurransedyktig næringsliv basert på lokale fortrinn med 

spennende jobbmuligheter i næringslivet 

 Legge til rette for mangfoldige arbeidsplasser og innovativt næringsliv med 

attraktivitet og etablererkultur 

 Legge til rette for generell og god kompetanse i næringslivet 

 Legge til rette for levedyktige primærnæringer 

 Utnytte Barentshavet som utviklingsressurs  
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 Utnytte grunnlaget i en sterk offentlig sektor til å legge til rette for flere private 

tjenesteleverandører til offentlig sektor 

 Tydeliggjøre organiseringen av og rollefordelingen i kommunenes 

næringsarbeid 

 

5. Organisering av planarbeidet 
Det er kommunestyret som vil ha den overordnede ledelsen av arbeidet med 

kommunedelplanen, men utvalg for miljø og næring vil ha styringsansvaret.  

Rådmannen vil ha det overordnede administrative ansvaret for planprosessen og 

være bindeleddet mellom det politiske og det administrative nivået. Plan- og 

utviklingsavdelingen vil være sekretariat for planarbeidet, og ha ansvar for oppfølging 

og gjennomføring av arbeidet. 

Det vil opprettes en administrativ arbeidsgruppe som vil sikre framdrift i 

planprosessen. Det vil også opprettes referansegrupper som innehar kompetanse og 

særskilt viktige interesser innenfor planarbeidets område.   

 

Medvirkning 

I følge plan- og bygningsloven § 1-1 er det lovfestet at planlegging og vedtak skal 

sikre åpenhet, forutsigbarhet og medvirkning for alle berørte interesser og 

myndigheter. Kommunedelplanen vil bli sendt på høring i henhold til Plan- og 

bygningsloven i forbindelse med den politiske behandlingen av kommunens 

planverk. Underveis i planarbeidet vil det gjennomføres dialogmøter med berørte 

sektormyndigheter dersom kommunen som planmyndighet finner behov for det. 

Når forslaget til strategisk næringsplan er utarbeidet og vedtatt i utvalg for miljø og 

næring, vil planforslaget oversendes til berørte myndigheter for uttalelser og innspill. 

Høringsperioden vil være på minimum 8 uker. 

På lik linje med offentlige myndigheter vil lokale interessenter også få mulighet til å 

medvirke i planprosessen. Utformingen av strategisk næringsplan for Sør-Varanger 

kommune skal skje i samarbeid med næringslivet i kommunen for å få innspill direkte 

fra bedriftsnivå. Et virkemiddel kan være å arrangere møter eller andre kreative 

prosesser, for eksempel verksteder, for å engasjere og involvere næringslivet.  
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6. Framdriftsplan 
Arbeidet med strategisk næringsplan vil følge framdriftsplanen som beskrevet 

nedenfor: 

Tidspunkt Aktivitet Merknad 

Januar 2017 Vedtak av forslag til planprogram i 
utvalg for miljø og næring 

Møte 19.01.16 

Januar 2017 Varsle planoppstart og legge ut 
planprogram på høring og offentlig 
ettersyn 

 

Januar/februar 2017 Høring av forslag til planprogram Minimum 6 uker 

Mars/april 2017 Behandle innspill og fastsette 
planprogrammet 

Fastsettes i utvalg 
for miljø og næring 
i april 

Mars-juli 2017 Utarbeide forslag til strategisk 
næringsplan 

 

Mars-mai 2017 Temamøter/verksteder  

Juli/august 2017 Ferdigstille forslag til strategisk 
næringsplan og vedtak i utvalg for 
miljø og næring 

Fastsettes i utvalg 
for miljø og næring 
i august 

September/oktober 
2017 

Høring/offentlig ettersyn av forslag 
til strategisk næringsplan 

Minimum 6 uker 

Oktober 2017 Behandle innspill/innsigelser  

November 2017 Vedtak av plan i utvalg for miljø og 
næring og i kommunestyret 

 

November 2017 Offentliggjøring av vedtak og ferdig 
plan 

 

 

 

 

 

 


