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Om SNP
• Forslag til SNP ble behandlet i de seks 

kommunene i slutten av 2016. 

• SNP er grenlandskommunenes felles 
næringsplan. Planen gjelder i 4 år 
(2017-2020).

• Planen er basert på et bredt 
kunnskapsgrunnlag, og det ble 
gjennomført en omfattende 
medvirkningsprosess. 

• Planen følges i stor grad opp av ViG 
som kommunenes 
næringsutviklingsselskap.



Innholdet i SNP:
Visjon: 

• Grenland – samlet, synlig og attraktiv

Mål: 

• Økt antall arbeidsplasser, minst tilsvarende 
landsgjennomsnittet

Innsatsområder:

• En samlet region

• En synlig region 

• En attraktiv region

18 strategiske grep



Om midtveisevalueringen:

ViG har gjennomført en midtveis-
evaluering om oppfølging av SNP, 
basert på:

• En enkel kartlegging

• Av små og store tiltak og 
aktiviteter gjennomført i 2017 
og 2018

• Både i regi av ViG og 
kommunene



Eksempel 1:



Eksempel 2:



Eksempel 3:



Hva viste kartleggingen? 

1. Alle de strategiske grepene følges opp med aktiviteter/tiltak. 

2. Flesteparten av de strategiske grepene følges opp med mange 
aktiviteter/tiltak, spesielt:

• C.2: Støtte opp under etablering av nye og utvikling i 
eksisterende virksomheter, spesielt virksomheter som tilbyr 
gode løsninger for klima og miljø.

• C.3: Utvikle veiledningstilbudet og tilrettelegge for kreative 
miljøer for gründere.

3. Noen strategiske grep følges opp i mindre grad enn andre, som: 

• A.2: Utvikle regionale mål og strategier gjennom 
interkommunale planer og planprosesser.

• C.5: Bidra til at næringslivet har tilgang på relevant og 
fremtidsrettet kompetanse.

4. Det har vært en økning i aktiviteter fra 2017 til 2018 knyttet til 
målrettet bedriftsattrahering, markedsføring og reiselivsprosjekter. 

5. Aktivitetene/tiltakene som er kartlagt er av ulik form 
(utviklingsprosjekter, driftsoppgaver, osv.). 

6. Det er gjennomført mange næringsaktiviteter med regionalt fokus.



Vurderinger & anbefalinger:

• Eventuelle ytterligere tiltak/aktiviteter knyttet til strategisk 
grep A.2 og C.5 bør vurderes. 

• Finne en god metode for evaluering av SNP i god tid før 
den skal gjennomføres etter periodens slutt i 2020.



Spørsmål til 
diskusjon:

1. Hvilke inntrykk har 
Grenlandsrådet vedr. 
oppfølgingen av SNP så langt?

2. Hvordan kan ViG og 
kommunene følge opp SNP i 
planens siste år - 2020? 

3. Hvordan bør sluttevalueringen 
gjennomføres, herunder 
hvordan best synliggjøre 
kommunene og ViGs 
gjennomførte aktiviteter og 
tiltak?




