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Innstilling fra rådmannen
1. Strategisk næringsplan for Rennesøy kommune 2011 – 2022 godkjennes slik den foreligger som
høringsutkast datert 15.03.12 med unntak av at Rennesøy Næringsforums kommentar til kapittel 2
tas inn.
2. Arbeidet med Strategisk handlingsplan for Rennesøy kommune 2012 – 2014 starter umiddelbart
etter endelig vedtak i kommunestyret.

Saksutredning:
Bakgrunn
Etter behandling i formannskapet 02.02.12 ble det vedtatt å legge forslaget til Strategisk næringsplan for
Rennesøy kommune 2011 - 2022 ut på høring. Den planen som ble behandlet av formannskapet var datert
02.11.11 ble kalt ”siste revisjon”. Imidlertid sendte iPax en revidert utgave til kommunen 01.12.11. Dette
ble ikke fanget opp av rådmannen som var saksbehandler.
Da dette ble oppdaget, valgte rådmannen å sende ut den reviderte utgaven på høring da denne ble vurdert
som mer gjennomarbeidet. I høringsutkastet har en med utgangspunkt i siste utgaven etter beste evne tatt
hensyn til politiske innspill og vedtak i formannskapet 02.02.12.
Høringsfristen ble satt til 12.04.12. Det kom inn uttaler fra Rennesøy Næringsforum og Rennaren
velforening.

Utskrift sendes til:

2
Konklusjon
Strategiplanen er et resultat av en bred og inkluderende prosess. Prosessen har bidratt til samhandling
mellom viktige utviklingsaktører i og utenfor kommunen. Arbeidet har vært krevende, men kommunestyret
kan nå på bakgrunn av høringsutkastet og høringsuttaler fatte et endelig vedtak.
Når kommunestyret har vedtatt Strategisk plan for næringsutvikling i Rennesøy 2011 – 2022, må arbeidet
videreføres i utarbeidelse av en handlingsplan, som i første omgang vil gjelde for to år. Vi kan ikke gjøre alt
på en gang, men må sammen prioritere og gjøre strategisk kloke valg på veien videre i arbeidet med
næringsutvikling i kommunen.
Rennesøy kommune må ta sin del av ansvaret for utvikling av nye arbeidsplasser i regionen vår, men
samtidig ha et våkent blikk for balansen mellom vekst og bevaring av våre unike omgivelser.

