Strand Strategisk Næringsplan 2015-2025
Visjon: Strand skal være Rogalands beste kommune på rammebetingelser og driverne for
næringsetablering og næringsutvikling
Målsetting 1: Innen 2019 skal Strand kommune ha tilstrekkelige nærings-, bolig/sentrums- ,
landbruks- og friluftsarealer og annen type infrastruktur tilgjengelig til kunne håndtere en
sterkere vekst
Strategier:
 Strategi 1.1 Sikre eksisterende næringsområder og styrke tilretteleggingen av nye
næringsområder i kommunen som dekker næringslivets langsiktige behov
 Strategi 1.2 Sikre utvikling av eksisterende bolig og sentrumsområde og utvikling av nye
boligområder
 Strategi 1.3 Styrke sentrale friluftsområder i kommunen
 Strategi 1.4 Infrastrukt må utarbeides i samsvar med vedtatte disponeringer til arealer for
næring, bolig, landbruk og friluftsareal
Målsetting 2: Innen 2019 skal Strand kommune være en av Rogalands mest attraktive
kommuner når det gjelder å tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft og å etablere
kompetansearbeidsplasser
Strategier
 Strategi 2.1 Etablere bedre strukturer for samarbeid og læring internt mellom skolene og
med Strand vgs og næringslivet.
 Strategi 2.2 Videreutvikle tjenester som er viktige for samarbeidet mellom skole og
næringsliv
 Strategi 2.3 Videreutvikle samarbeidet mellom kommunen og næringslivet for å tiltrekke seg
høykompetent arbeidskraft
Målsetting 3: Innen 2019 skal Strand kommune ha Rogalands beste vekstmiljø for å etablere
næringsvirksomhet, innovasjon og næringsutvikling
Strategier
 Strategi 3.1 Styrke og videreutvikle stolthet og entreprenørskaps- og grundermentaliteten i
kommunen
 Strategi 3.2 Styrke og videreutvikle tiltakene for innovasjon og grundere i kommunen
 Strategi 3.3 Styrke og videreutvikle apparatet og mentaliteten for samarbeid mellom
bedrifter og samarbeid mellom næringslivet og kommunen. Et særdeles fokus settes på
næringer der en har naturlige fortrinn.



Strategi 3.4 Arbeide for at næringslivet i kommunen er rustet for å møte framtidens
muligheter og utfordringer. Et særdeles fokus bør være på næringer dere en har naturlige
fortrinn.

Målsetting 4: Innen 2019 skal Strand kommune være blant Norges 10 beste kommuner på
offentlige tjenester knyttet til å drive næringsutvikling og å etablere næringsvirksomhet
Strategier
 Strategi 4.1 Kommunen må ferdigstille planer for næringsformål i sentrumsområder og
andre relevante områder


Strategi 4.2 Kommunen skal ha en struktur som sikrer tilstrekkelig utbygginger av næringsarealer,
bolig, skoler og vei



Strategi 4.3 Kommunen skal utvikle systemer som sikrer en rask, effektiv og transparent
saksbehandling i forhold til plan og byggesaker
Strategi 4.4 Kommunen skal utvikle tjenester som er viktige for kompetansesamfunnet, som
god skole, gode kulturtilbud og rekreasjon
Strategi 4.5 Kommunen skal videreutvikle et brukerfokus som er løsningsorientert og ha
etablert en kultur for innovasjon




