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Næringsvennlig kommune En veileder



Næringsvennlig kommune er et verktøy for 
kommuner som ønsker å styrke sin rolle som 
tilrettelegger og samarbeidspartner for lokalt 
næringsliv. Målet for de offentlige tjenestene 
er å bidra til å skape flere arbeidsplasser, bedre 
lønnsomhet i bedriftene, og styrke utviklingsevnen 
i næringslivet og kommunen. Tilbudet omfatter 
både kartlegging, planlegging og iverksetting av 
forbedringsarbeid, inklusive effektmåling.

Veilederen beskriver hvordan prosjektet kan 
gjennomføres for å utvikle kommunale tjenester 
til næringslivet. Næringsvennlig kommune er 
organisert i tre faser – forstudie, forprosjekt og 
hovedprosjekt. Det er kommunen som er eier av og 
initiativtaker til prosjektet.

Innholdet i forstudien er detaljert beskrevet. 
Resultatene fra arbeidet med forstudie gir innhold 
til forprosjektet. Hovedprosjektet gjennomføres i 
basisorganisasjonen, kommunen.

Det er utviklet spørsmål i Questback til bruk i 
spørreundersøkelser for forstudiet. Tilgangen 
til disse blir gitt til prosjektleder av Nasjonalt 
kompetansesenter for lokal omstilling. Det er også 
utarbeidet intervjuguider til bruk i forstudiet. Disse 
hjelpemidlene finnes tilgjengelig på:  
www.regionalomstilling.no

Hvorfor Næringsvennlig kommune?

Formålet med Næringsvennlig kommune er å 
tilrettelegge for utvikling av gode kommunale 
tjenester for næringslivet. 

Næringslivets behov for kommunale og offentlige 
tjenester er grunnlaget for å tilpasse et effektivt 
næringsapparat i kommunen.

Sentrale områder for næringsutvikling

Infrastruktur og planverk 
 — Næringsareal
 — Byggesaker
 — Næringsutvikling
 — Dialog og samarbeid med næringslivet
 — Vei, vann, avløp, energi og bredbånd

 
Service og informasjon

 — Dialog og samarbeid med næringslivet
 — Informasjon på kommunens nettsider
 — Veiledning ved personlig kontakt
 — Sparringspartner for næringslivet
 — Kvalifikasjoner hos kommunens fagfolk
 — Rask og god saksbehandling
 — Tillit til rettferdig saksbehandling

 

Hvem er målgruppen for 
Næringsvennlig kommune?

Kommunen: Deltakere fra politisk og administrativ 
ledelse, og personer med arbeidsoppgaver relatert 
til næringslivet
Næringsutvikler: Private og offentlige aktører som 
arbeider med næringsutvikling i kommunen 
Næringsliv: Lokalt næringsliv i kommunen
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Målet med forstudie er å 
beskrive kommunen sine 
eksisterende tjenester for 
næringslivet, og evaluere 
næringslivets tilfredshet 
med tilbudet fra kommunen. 
Forstudien kartlegger NÅ-
situasjonen og definere 
forbedringsområder for 
næringsarbeidet i kommunen. 

Målet med forprosjektet er å 
utrede, forankre og anbefale 
konkrete forbedringstiltak 
med forslag til organisering og 
ressursbehov. Anbefalingen 
bør også omfatte forslag til 
videreføring i et hovedprosjekt.

Målet med hovedprosjektet er å 
gjennomføre vedtatte endringer 
for næringsutviklingsarbeidet. 

Gjennomføringen av 
hovedprosjektet er kommunens 
ansvar.

FORSTUDIE FORPROSJEKT HOVEDPROSJEKT

Gjennomføring av Næringsvennlig kommune

321
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Leveransen fra forstudie

 — En overordnet beskrivelse og analyse av kommunens tjenester for næringslivet
 — Presentasjon av viktige forbedringsområder i kommunens tilbud til næringslivet
 — Anbefalte og prioriterte områder kommunen bør arbeide videre med i forprosjektet

Etablering av forstudie

 — Prosjektet vedtas og forankres i kommunestyret
 — Kommunen oppnevner en prosjektgruppe med deltakelse fra politisk og administrativt nivå
 — Prosjektet engasjerer en ekstern prosjektleder.

ORGANISERING AV ARBEIDET

Oppdragsgiver  – NN kommune ved rådmannen

Prosjekteier  – NN kommune, ved politisk og administrativt nivå

Prosjektansvarlig – Rådmannen

Prosjektleder – Ekstern konsulent

Prosjektgruppe – Medarbeidere i kommunen fra berørte arbeidsområder

Styringsgruppe – Rådmann, mellomledere, politikere/ordfører, eventuelt tillitsvalgte, 
representanter fra lokalt næringsliv, næringsforening
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HOVEDAKTIVITETER

HOVEDAKTIVITET RESULTAT

Avklare mandat
og forankring

Prosjektorganisasjon

Planlegge
gjennomføring

Prosjektplan

Kick off seminar
Prosjektet «flagges» som 

igangsatt

Undersøkelse
næringslivet, 

kommuneansatte og
politikere

Fakta og innsikt

Intervju og annen
dokumentinnhenting

Problemstillinger

Analyse og anbefalinger Forbedringsområder

Prosjektledelse
 

Fagrapport og 
sluttrapport

Figuren under gir en oversikt over hovedaktiviteter og resultater i forstudie. Anbefalt varighet på forstudie 
er anslått til 3 måneder. En mer detaljert beskrivelse av hovedaktivitetene finnes tilgjengelig på:  
www.regionalomstilling.no
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Fra forstudie til forprosjekt

Etter forstudie og før videreføring i forprosjekt, bør administrativ ledelse i kommunen ta stilling til  
anbefalinger fra forstudie. Før forprosjektet starter er følgende viktig:

 — Definere ambisjonsnivå og konkrete mål for forbedringsarbeidet
 — Prioritere hvilke tiltak som kan iverksettes snarlig og direkte i driften
 — Velge ut de forbedringsområder som skal omfattes av forprosjektet
 — Avklare hvem som skal være intern prosjektleder i forprosjektet, og avsette nødvendige ressurser
 — Ekstern prosjektleder fra forstudie skal sikre at forprosjektet etableres
 — Rådmannens anbefaling for videre arbeid forankres politisk og angir rammer for forprosjektet
 — Kommunestyret skal vedta mandatet for forprosjektet
 — Mindre endringer kan iverksettes av rådmannen uten videre utredning i forprosjektet og hovedprosjektet

Prosjektkostnader og finansiering

Forstudie gjennomføres vanligvis innenfor en ramme på 18 til 20 dagsverk, og har en kostnadsramme på inntil 
kr. 200.000 eks mva. Kostnadene skal dekke prosjektledelse og andre kostnader i tilknytning til prosjektet. 
Kostnader til spørreundersøkelse i Questback dekkes av Innovasjon Norge. 

Kostnader til forstudie kan finansieres med inntil 50% tilskudd fra Innovasjon Norge.

Viktige faktorer for å lykkes med forstudie

 — Forankre prosjektet politisk og administrativt
 — Sikre tilstrekkelige interne og eksterne ressurser 
 — Informasjon til politikere, kommuneadministrasjon og næringslivet om prosjektet
 — Informasjon til kommunestyret om prosjektstatus
 — Tydelig rolleforståelse i prosjektet
 — Godt samspill i prosjektorganisasjonen
 — Skape realistiske forventninger

Det er viktig at prosjektet er forankret hos interessentene, og at det blir satt av tilstrekkelig tid til deltakelse  
og engasjement. Informasjon om næringsvennlig kommune må være tydelig.
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Leveransen fra forprosjektet
 

 — Gjennomførte prioriterte prosjekter og tiltak fra forstudien
 — En anbefaling om og hvordan hovedprosjektet kan gjennomføres 

Etablering av forprosjektet

 —  En intern medarbeider i kommunen er prosjektleder for forprosjeket
 — Prosjektgruppen er ansvarlig for å gjennomføre prosjektplanen
 — Arbeidet utføres hovedsakelig av medarbeidere internt, men med støtte fra ekstern prosessveileder

ORGANISERING AV ARBEIDET

Oppdragsgiver – NN kommune ved rådmannen

Prosjekteier – NN kommune, ved politisk og administrativt nivå

Prosjektansvarlig – Rådmann

Prosjektleder – Intern medarbeider med relevant bakgrunn

Prosjektgruppe – Medarbeidere i kommunen fra berørte arbeidsområder

Styringsgruppe – Rådmann, mellomledere, politikere/ordfører, eventuelt tillitsvalgte, 
representanter fra lokalt næringsliv, næringsforening

Prosessleder – Ekstern rådgiver med relevant kompetanse
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HOVEDAKTIVITETER

HOVEDAKTIVITET RESULTAT

Planlegge gjennomføring Prosjektplan

Oppdatere status Bevisstgjøring

Tydeliggjøre mål 
for prioriterte 

forbedringsområder

Spisset målformuleringer 
og effektmål

Kick off seminar
Prosjektet «flagges» som 

igangsatt

PLP-kurs
Utviklings-

kompetanse

Bearbeide 
forbedringsområder

Prioriterte
aktiviteter,

ressursbehov og
finansiering

Aktivitetsplan HP

Struktur på 
hovedprosjektet,
handlingsplaner,

avklaring ressursbehov og 
finansiering

Prosjektledelse

Ryddig gjennomføring, 
tett og god dialog 

med oppdragsgive, 
sluttrapport

Figuren under gir et oversikt over mulige hovedaktiviteter og resultater i forprosjektet. Anbefalt varighet 
på forprosjektet er 4–8 måneder, men avhenger av omfang og kompleksitet i den aktuelle kommunen. En 
mer detaljert beskrivelse av hovedaktivitetene finnes tilgjengelig på:  
www.regionalomstilling.no
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Prosjektkostnader og finansiering

Kostnader til forprosjektet avhenger av prosjektfasens omfang. Avsatt tid til intern prosjektledelse vil også 
påvirkes av dette. I tillegg påløper tid og kostnader til egeninnsats fra prosjektgruppen og styringsgruppen. 
Ressursbehovet for stillingen som prosessveileder beregnes å ha en ramme på 10-15 dagsverk og en 
kostnadsramme på inntil kr. 150.000.  
 
Kostnader til forprosjektet finansieres av kommunen selv, med eventuelt tilskudd fra 
omstillingsprogrammet. 

 

Viktige faktorer for å lykkes med forprosjektet

 —  Prosessleder er en pådriver for at forprosjektet etableres og igangsettes
 — Forankre prosjektet politisk, administrativt og overfor ansatte
 — Sikre tilstrekkelige interne og eksterne ressurser 
 — Informasjon til politikere, kommuneadministrasjon og næringslivet om prosjektet
 — Informasjon til kommunestyret om prioriterte aktiviteter i prosjektet
 — Godt samspill i prosjektorganisasjonen
 — Skape realistiske forventninger i organisasjonen

 

Fra forprosjekt til hovedprosjekt

Resultater fra forprosjektet drøftes i kommunens ledergruppe for å sikre at det legges planer for 
eventuelle endringer i organisasjonen og at disse blir gjennomført. Videreføring i et hovedprosjekt skal 
forankres politisk.

Det er viktig at gjennomføringsplanene for hovedprosjektet formelt er godtatt av rådmannen og forankret 
i kommuneorganisasjonen. Selve hovedprosjektet bør også vedtas av kommunestyret før iverksetting.
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Leveransen fra hovedprosjektet 

 — Fagrapport med anbefaling av hvordan forbedringer kan implementeres i basisorganisasjonen
 — En plan for gevinstrealisering

Hovedprosjektet er kommunens ansvar å gjennomføre, og er en oppfølging av resultatene fra forstudie 
og forprosjektet. 

Kontinuerlig forbedringsarbeid 

Etter avslutning av hovedprosjekt bør det gjennomføres ny effektmåling. En slik oppfølgning anbefales at 
gjøres regelmessig, med 1-2 års intervaller, og i samarbeid med lokalt næringsliv.

ANBEFALTE AKTIVITETER I HOVEDPROSJEKTET

1. Utarbeide og forankre prosjektplanen i basisorganisasjonen
2. Prioritere ressurser og ansvar i prosjektet
3. Sikre at tidsplanen for prosjektet følges
4. Sikre at anbefalinger fra hovedprosjektet blir overført til basisorganisasjonen
5. Utarbeide en plan for gevinstrealisering
6. Vurdere en eventuell resultatoppnåelse i basisorganisasjonen
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