
 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAPLAN NÆRING OG LANDBRUK 

Orkland kommune er i gang med å utarbeide temaplan for næring og landbruk. Formålet 

med planen er å synliggjøre næring og landbruk i kommunen og se på utviklingstrekk, mål, 

strategier og tiltak. Det blir gjort med grunnlag i analyser av utfordringene, samt 

overordnede nasjonale, regionale og kommunale mål og retningslinjer. Den generelle 

samfunnsutviklingen, både nasjonalt og lokalt, er viktig grunnlagsmateriale. Tiltakene vil, 

dersom de krever ressurser ut over ordinær drift, først bli mulig å gjennomføre når de blir 

tatt inn i den årlige handlingsplanen og årsbudsjettet som kommunestyret vedtar. 

Planarbeidet bygger på kommuneplanens samfunnsdel som ble vedtatt i 2020. Videre er 

regionale strategiske næringsplaner og handlingsplanen for landbruket i Trøndelag viktig å 

ha med seg i arbeidet. Disse finner du her: 

❖ Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 

❖ Strategisk næringsplan for Trøndelag sørvest - Lakseregionen 

❖ Verdiskapingsstrategi for Trondheimsregionen 

❖ Handlingsplan for landbruket i Trøndelag 2022-2025 

Framdrift og innspill 

Målet er å få lagt fram et planforslag til sluttbehandling i junimøtet i kommunestyret. I 

forkant av dette vil vi gjennomføre en høring.  

Det er viktig med samarbeid med næringslivet for å få til en god plan. Vi ønsker derfor 

innspill fra dere så snart som mulig og senest innen 1. mars. Innspillene kan dere sende til 

postmottak@orkland.kommune.no eller direkte til e-postadressene nedenfor.  

https://www.orkland.kommune.no/kommuneplanens-samfunnsdel.529275.no.html
https://indd.adobe.com/view/2b54e612-bd0b-4e33-bec3-66caaa24d237
https://trondheimsregionen.no/pdf/VerdiskapingsstrategiTrondheimsregionen.pdf
https://www.statsforvalteren.no/contentassets/c6e7a30f0b83488b8cac5ad6d713f402/handlingsplan-for-landbruket-i-trondelag.pdf
mailto:postmottak@orkland.kommune.no


Her er noen sentrale spørsmål som vi ønsker å få besvart: 

1. Hva mener næringsdrivende og samarbeidspartnere Orkland kommune bør ha 

søkelys på for å lykkes med å skape en enda mer attraktiv kommune for å drive og 

etablere næring og landbruk? 

2. Hva har dere i næringslivet og landbruket behov for i forhold til kommunal 

tilrettelegging og drahjelp for at deres bedrifter/bransjer/foretak skal kunne drive 

godt og oppnå vekst og utvikling? 

3. Hvordan, og på hvilke områder bør Orkland kommune samarbeide enda tettere med 

næringslivet og landbruket for å øke næringsattraktivitet og 

bosted/besøksattraktivitet? 

4. Er det andre viktige innspill Orkland kommune bør ta med i betraktningen? 

Dersom dere ønsker det, tar vi gjerne turen ut og besøker dere. Kontaktpersoner er: 

❖ Næringssjef Aasmund Lie, aasmund.lie@orkland.kommune.no, tlf. 90 08 24 24 

❖ Enhetsleder landbruk og naturforvaltning Siri Eithun, 

siri.eithun@orkland.kommune.no, tlf. 90 50 88 13 

Vi håper på et godt samarbeid. Det er dere som kjenner både utfordringene og mulighetene 

best. Den kunnskapen håper vi å få ta del i. 
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