Næringsforum, 10. september 2020
Referat
-

Ordfører Anne Rygh Pedersen ønsket velkommen til det første næringsforumet etter
at det nye kommunestyret kom på plass. Hun understreket også viktigheten av en tett
og konstruktiv dialog mellom næringslivet og kommunens politikere/administrasjon i
både gode og mer krevende dager. Næringssjefen sa litt om sammensetningen av
forumet og understreket at det ble forutsatt at styret til næringsforeningen
representerte næringslivet i Tønsberg på en bred og god måte.
Næringsforumets hensikt skal alltid være å søke så relevante saker som mulig å føre
dialog rundt. Og så langt det er mulig vil vi forsøke å ligge i forkant av saker som vil få
betydning for næringsutviklingen i Tønsberg. Det er også viktig å understreke at
forumet er et gjensidig ansvar mellom det offentlige og private. Både når det gjelder å
bringe de riktige sakene inn i møtene, men også for å oppnå et felles
kunnskapsgrunnlag og ikke minst se på muligheter og ikke det motsatte.

-

Telemarksforskning er et av kommunens analyseverktøy hvor alle data er hentet fra
SSB-basen og hvor benchmark mot andre kommuner er styringsindikatoren. Pga
tekniske utfordringer i møtet ble denne presentsjonen noe redusert denne gangen,
men vi satser på en mer omfattende gjennomgang i neste møte. Det vi følger ekstra
nøye med på nå er Covid-19 effekten i kommunen vår sett opp mot andre kommuner.
Her vil uansett validiteten i dataene øke for hver uke som går.
De store trekkene fra denne analysen er som vi har sett de siste årene, Tønsberg
gjør det svært bra når det gjelder bosetningsattraktivitet bl.a. pga større innflytting enn
nesten alle andre. For at næringsattraktiviteten vår skal følge med denne raske
veksten må vi skape flere nye arbeidsplasser enn hva tilfelle er gjennom de siste
årene. For dette forumet ønsker vi å bruke Telemarksforkning for bedre å forstå i
hvilke næringssegmenter vi bør fokusere ekstra nøye på i årene som kommer.

-

Arealutfordringene i Tønsberg er en gjenganger i dialogen mellom næringslivet og det
offentlige. Dette har eskalert noe etter sommerferien bl.a. pga et par virksomheter
som av ulike grunner har flyttet til nabokommunene.
Næringssjefen innledet med å si litt om kommunens vedtatte arealstrategi med
fortetting og satsing på sentrum, stjernestrukturen og målsettingene for fysisk
plassering av de ulike næringssegmentene. Det ble også understeket at det er mange
årsaker til at noen ønsker å avslutte i Tønsberg, ikke utelukkende mangel på
kontorer/arealer etc.
Det ble sagt litt om hva som blir gjort for å finne muligheter til de som enten vil flytte til
Tønsberg eller har endrede behov i Tønsberg. Vi var også innom det vi mener er
utfordringene og mulighetene på kort, mellomlang og lang sikt. Her kom det mange
innspill fra forumet som blir tatt med inn i arbeidet videre:
o
o

Bedre informasjon/kommunikasjon om tilgjengelige arealer
Få arealpolitiske spørsmål på agendaen i forumet

o
o
o
o
o
o
-

Arealutfordringene våre med fastlandsforbindelsen og bånnleggingen gir oss
dårlig omdømme utenfor kommunen, vi må strebe etter å løfte fram de gode
historiene
Kommunens behandling av åpenbart «enkle» saker bør være smidgere
gjennomført
Arbeide med tillit
Det kan virke som næringslivet og kommunen trekker i hver sin retning
Det er fagfolk i kommunen som er satt på jobben til å iverksette politikernes
vedtak – av og til er dessverre også svaret nei.
Selv om ikke alle arealforespørsler kan innfris i nåtid blir det viktig at vi evner å
se flere år framover for å matche kravene en videre befolkningsvekst vil kreve

Det ble presentert 3 relevante prosjekter for forumet(vedlagt) hvor førstnevnte har tatt
på seg oppgaven å forbedre kommunikasjonen og oversikten rundt nettopp
næringsarealene i kommunen:
o

Prospekt Tønsbergregionen er en rekrutteringsportal for å få flere
arbeidsplasser til Tønsberg. Lansering allerede i januar. Det arbeides med å
få med Færder i dette arbeidet, men dette er ikke avgjørende for videre
arbeid. Næringsforumet blir en referansegruppe videre her.

o

Helseklynge. Det er søkt støtte fra fylket til å starte et prosjekt hvor vi
sammen med Norway Health Care skal bedre utnytte det at vi ligger i
nærheten av et stort sykehus og universitet til å skape arbeidsplasser i et
voksende næringssegment. Uavhengig av om fylket støtter eller ikke støtter
dette prosjektet vil det bli arbeidet videre med.

o

HPS. Handlingsprogram for Sentrum er et prosjekt som har pågått noe tid og
som allerede viser flere positive resultater. Daglig leder i TønsbergLivet som
også er prosjektleder for HPS understreket det gode og helt nødvendige
arbeidet mellom næringslivet og kommunen i dette prosjektet.

-

Vi fikk liten tid til å se på Næringsforumets arbeid videre, men både viktigheten av at
vi har en slik møteplass og gjensidig forståelse for at alle er ansvarlige for å bidra inn
til forumet hadde alles støtte.

-

Neste møte foreslås til 25. november kl 0900-1100

Øystein Hjørnevik
Tønsberg, 2020-09-14

