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JULEHILSEN 
OG REFLEKSJONER 

Det er snart jul og da nærmer det seg også et nytt år. Et tids-

skille der en stopper litt opp, reflekterer over det året som har 

gått og tenker litt på utfordringer og muligheter som ligger i det 

nye året. Sett fra vårt ståsted har Vestnes samfunnet hatt et 

travelt år. Skipsverftene våre har hatt et travelt år. Det har vært 

mye innleie av arbeidskraft og mye besøk til verftene i forbin-

delse med skipene som er under bygging. Dette gir mange 

ringvirkninger for mange av servicenæringene i Vestnes – og 

jeg har møtt flere i år som har måttet booke hotell enten på 

Åndalsnes eller Ålesund fordi det har vært fullt på hotellet på 

Vestnes. 

Men travle tider på skipsverftene gir også utfordringer for flere. 

Et sterkt fokus på økonomi og inntjening gjør også at skipsverft 

ser på innkjøpsrutiner og endrer godt innarbeidet praksis. Dette 

utfordrer og gjør at underleverandører må møte utfordringer. 

Også andre næringer i Vestnes har møtt utfordringer. Vi er en 

stor landbrukskommune. Vi er store på melkeproduksjon og har 

også mange som drift av gris og lam. Vi håper at Tine i enda 

større grad satser på sin flotte osteproduksjon i Tresfjord og at 

våre bønder kan lesere godt med melk. Utfordringene er større 

på leveranser av gris og lam. Prisene er her på lave at mange 

ikke finner det interessant å drive lenger. Dette er utfordrende i 

mange bygdelag. Vi håper at flere ser på alternativ drift og le-

veranser i nye salgskanaler – ala Reko-ringen, m.v. og at dette 

kan være veien å gå for ny drift på mange gardsbruk i Vestnes. 

I en slik julehilsen vil jeg også få nevne en næring som nå har 

det skikkelig travelt. Handelsnæringen i Vestnes. Jeg håper at 

det virkelig får en god julehandel. Et sentrum med butikker som 

vi har i Vestnes er viktig for lokalsamfunnet og også for de 

mange bygdelagene i Vestnes. Disse butikkene er et viktig 

fundament for lokalsamfunnene og et viktig «lim» for å holde 

lokalsamfunnet sammen. De fleste vet at de aller fleste lokalbu-

tikker i mindre lokalsamfunn som bygdene og sentrum av Vest-

nes ikke er noen «gullgruve». For de fleste er kundegrunnlaget 

for lite. Det er derfor viktig å gi honnør til vår handelsstand for 

at de opprettholder et godt tilbud og samtidig viktig at vi minner 

oss selv på at vi bruker dette servicetilbudet og handler lokalt. 

Alle får presentert statistikk og vi i Vestnes får ikke servert de 

aller hyggeligste tallene. Folketallsutviklingen er ikke god og 

barnekullene er små. Dette gir nå utslag i det som ikke er det 

minste hyggelig – diskusjon om skolenedleggingen og en be-

tent strid, der bygdene føler seg sviktet. Jeg ser ikke noen hen-

sikt i å gå inn i denne debatten, den er godt belyst der bygdene 

argumenterer på hvor viktig det er med skole i bygda og kom-

muneledelsen argumenterer med fakta om kvalitet i skolen og 

økonomi. Heldigvis har vi et godt politisk system og demokrati i 

Norge, og jeg håper at vi i Vestnes klarer å skille sak og per-

son. Det er vanskelig, men nødvendig. For dette er ikke sak der 

bygder i Vestnes slåss mot sentrum, slik det kan oppleves, det 

er Vestnes som slåss mot en enda større sentralisering av re-

gionen.  

Jeg vil da komme inn på hvor viktig at vi slår ring om det tilbu-

det vi har på videregående skole i Vestnes – de ulike linjene 

som er etablert på Gjermundnes vgs. Slik det ser ut pr nå så 

blir et viktig tilbud tatt bort fra høsten av. Utdanning på videre-

gående - og høyskoleutdanning burde være noe som Vestnes 

satset på. Ikke bare fordi vi kan utdanne vår ungdom inn i ut-

danninger som støtter opp om utviklingen av næringer i Vest-

nes, men også fordi vi må prøve å utvikle et akademia i skolen 

som sammen med næringsaktører kan skape prosesser for 

innovasjon og utvikling. Det er derfor viktig å skape en utdan-

nings arena i Vestnes – ikke nedlegging. 

Og når vi er innom skole, så må jeg trekke frem det årlige sam-

arbeidet med ungdomsskolene på Helland og Tomrefjord og 

gjennomføring av Innovasjonscamp med 9. klassingene. Et flott 

initiativ og der jeg hvert år møter flotte tenåringer som gjør en 

innsats. Jeg vil også berømme skolene og rådgivere som leg-

ger til rette for en slik gjennomføring. Og jeg synes også at vi 

skal heie frem administrasjonen i Vestnes kommune. Det er en 

flott og serviceinnstilt gruppe personer som står på for å utvikle 

og drifte Vestnes til en god kommune.  

Jeg vil med dette ønske alle medlemmene i Vestnes Nærings-

forum en riktig god jul og ser frem til et spennende nytt år. 

NÆRINGSPUB’EN ENDRER TIDSPUNKT 

Det har tidligere vært et fast tidspunkt for arrange-

ment av nær-ingspuben—første tirsdagen i hver må-

ned. Vår nabo, Nordveggen i Rauma har samme 

tidspunkt for sitt arrangement og mange har ytret om 

at her er også mange interessante tema som en 

kunne tenkt å fått med seg. Styret i næringsforumet 

har difor bestemt at Treffpunkt/næringspub’en blir 

flyttet til 2. tirsdagen i hver måned. 



VESTNES NÆRINGS -    
FORUM GJENNOM 2019 
Næringsforumet har en liten organisasjon og er ofte litt usynlig 

– også for våre medlemmer. Det er derfor viktig at vi klarer å 

synliggjøre hva som er oppgavene til næringsforumet og hvor-

for vi jobber med de ulike oppgavene. Vi vil nå det kommende 

året starte opp med en månedlig «bulletin» som beskriver litt av 

det som har skjedd siste måneden og vi har også som inten-

sjon at vi skal utgi 3-4 digitale magasin gjennom året – og selv-

sagt klare å oppdatere jevnlig våre websider. 

For å gi et innblikk av hva som har vært hovedoppgavene i 2019 vil 

vi nevne følgende: 

 Vi er Hoppid.no kontakt i Vestnes. Dette er et felles verktøy 

for alle gründere i fylket, der de ansvarlige i hver kommune 

blir skolert og har et felles sett av verktøy å tilby de som 

ønsker å starte opp ny næring. Nytt av året er at vi nå får et 

nytt digitalt verktøy, der gründeren går inn via en webside og 

etablerer sin forretningside og der en får digital bistand fra 

rådgiver(e) underveis og med målsetting av en skal klare å 

få et best mulig grunnlag i forkant av etablering og også som 

et viktig fundament for å kunne søke offentlig støtte der dette 

er mulig. 

 Innovasjonscampen i et samarbeid mellom ungdomsskolene 

i Vestnes og næringsforumet er et viktig arrangement. Det å 

skape en arena der tenåringer får kunnskap om og kjenn-

skap til næringslivet i egen kommune og smake på det å 

skape noe er viktig. Arbeidet med den årlige Innovasjons-

campen er en lang prosess og et løp som går fra desember 

og frem til arrangementet i mars. En avgjørende faktor i 

dette arbeidet er interessen og engasjementet hos skolene 

på Helland og Tomrefjord. 

 Gjennom Vestnes får både E39 og E136. E 136 blir kallet 

Eksportveien og er et viktig fundament for transport inn og ut 

av fylket. Tungtransporten på vei har bare økt og økt de 

siste årene og det å kunne være med å påvirke til et det 

skjer utbygging og bedring av veistrekninger er også en 

oppgave som næringsforumet har bidratt til dette året. Etter 

politisk innspill tok vi initiativ til å samle alle kommunene fra 

Ålesund til Dovre, og vi gjennomførte dette året 3 samlinger 

med politisk ledelse i disse kommunene, samt veimyndighe-

ter. Målsettingen er å få frem forslag som kan gi bedre vei-

løsninger på Ålesund – Dovre, få disse prioritert inn i Nasjo-

nal Transportplan og et lobbyarbeid mot dette. 

 En viktig oppgave vil være å prøve å få ny næringsvirksom-

het til Vestnes. Sammen med ordfører og representanter fra 

kommunen gir vi alle henvendelser og kontakter oppmerk-

somhet og bidrar til avklaring rundt mulighetene for en etab-

lering i Vestnes. Dette året har det vært kontakt med aktør 

som ønsker å etablere en «grønn» næringshage i Skorgen, 

en aktør som ønsker å etablere en for fabrikk basert på tre-

virke, en aktør som ønsket å kjøpe deler av Lekatomten i 

Skorgen, etablering av en data/serverbase i Skorgen, samt 

en oppdrettsaktør. Hittil har ikke noen av disse kontaktene 

gitt resultat i ny etablering i Vestnes. Noen av de blir nok 

heller ikke realisert, men noen er fortsatt «varme» og der vi 

har en kontinuerlig kontakt. 

 Det å ha en videregående skole i Vestnes er viktig og det er 

også viktig at denne skolen tilbyr linjer som er aktuelle for 

utdanning innen de næringene vi har i Vestnes. Vestnes 

næringsforum har bidrar inn i arbeidet for å få til en «blå» 

linje innen utdanning på havbruk på Gjermundnes. Det vil 

være et viktig bidrag inn mot det å skape utvikling av hav-

bruksnæringen i kommunen, men også sikre nye arbeids-

plasser. Det har vært politisk vanskelig å få til en slik linje 

gjennom fylket og næringsforumet vurderer nå andre løs-

ninger for hvordan vi kan få til en slik linje og gjennom det 

også sikre et bedre fundament for skolen på Gjermundnes. 

 Hva har storhall i Vestnes å gjøre med næringsutvikling? Vi 

har engasjert oss i lag med Vestnes Varfjell for å avklare 

mulighetene for å få reist en storhall i Vestnes, ved siden av 

nåværende stadionanlegg. Det å ha gode sportsanlegg vil 

selvsagt være interessant for innbyggerne i Vestnes, og 

også hvis vi ønsker å gjøre oss attraktiv for innflytting. Men 

det mest interessante i det å få bygget en storhall er at den 

også kan brukes i en sammenheng med større kultur arrang-

ementer og konserter, samt utstillingsmesser. I en slik sam-

menheng vil en storhall gi muligheter for å få arrangementer 

til Vestnes som igjen kan gi muligheter for næring innen 

kultur, service, handel og overnatting. 

 Gjennom året har vi også sett på mulighetene for å få etab-

lert et felles tomteselskap for utvikling av sentrum og i dette 

arbeidet også fått utarbeidet en skisse for intensjonsavtaler 

for kjøp. Bakgrunnen er å kunne sikre tomter for utvikling av 

sentrum og der en kan ha mulighet til å se på en utvikling av 

et større område, istedenfor en enkelt tomt. 

 Skal Vestnes utvikle seg innen reiseliv og ha mulighet til å bli 

«midtpunktet» i fylket, så må vi nok ha mer overnattingsplas-

ser. Dette er noe som står på dagsorden i næringsforumet, 

og vi samtaler med både de som driver slik virksomhet i 

Vestnes i dag og også med aktører utenfor Vestnes. Det å 

etablere ny virksomhet innen overnatting uten at markedet 

er avklart på forhånd er selvsagt risiko, men vår oppgave er 

også å synliggjøre mulighetene og potensialet som ligger i 

Vestnes. 

 Det skjer også endringer innen bedrifter og eierskifte. Dette 

året har vi sammen med ordfører engasjert oss i det å bistå 

bedrift med å få inn nye eiere og ny kapital. For oss som 

næringsforum, uten noen kapital å bidra med, er oppgaven å 

bistå som samtalepartner og prøve å invitere inn mulige 

partnere til samtale med bedriften, og ikke blande oss i eier-

forhold og avtaler. 

 Vi har også dette året utviklet en ide for hvordan utvikle ny 

næring og spesielt innen reiseliv/opplevelse i Tresfjord. 

Tresfjord, bygda og dalen er et fantastisk fint område som 

burde ha et stort potensial. Bygdefolket i Tresfjord har visst 

gjennom år at de også har et fantastisk engasjement og det 

å ha en stor dugnadsånd. Vi har prøvd å få innpass i miljøet, 



 å ha en stor dugnadsånd. Vi har prøvd å få innpass i miljøet, 

men venter ennå på respons. Skal vi ha mulighet til å bidra 

er vi avhengig av interesse, engasjement og mulighet til å 

samhandle med aktører. 

 Som vi visste gjennom programmet på Vestneskonferansen 

i år, så setter vi nå reiseliv på dagsorden. Vi har ide om ut-

vikling av et selskap som kan utvikle turopplevelser og der 

også en tilpasser bruk av sykkel/el.sykkel. Vi jobber nå med 

å få etablert et første prosjekt i samarbeid med Innovasjon 

Norge, der vi etablerer et bedriftsnettverk som skal bidra i 

utviklingen av ideen. 

 Det vi kanskje har jobbet mest med dette året er planene for 

hvordan vi kan bidra med konkret utvikling i Vestnes, med 

målsettingen om at det skal gi nye etableringer og ny tilflyt-

ting til Vestnes. Målsettingen har vært at dette skal være et 

bidrag inn til kommunen for at en i et samarbeid kan gjen-

nomføre et utviklingsarbeid og der en har målsetting om at 

dette skal bidra til en klar arbeidsfordeling på hva som er 

kommunen bidrag og hva som næringslivet, bransjer og 

næringsaktører står ansvarlig for. Vi tror at skal vi få til utvik-

ling, så må vi ha klare målsettinger, ansvarlig gjøre aktører 

og drive kontinuerlig evaluering og måle måloppnåelse. Jeg 

skriver mer om dette i egen artikkel i dette magasinet. 

 Den årlige Vestnes konferansen er også et viktig element i 

utviklingen av Vestnes. I min tid i næringsforumet har dette 

vært en konferanse for de som bor og driver næring i Vest-

nes, der en kan gi innspill på hva som skjer i kommunen og 

ha ulike fokus og gi inspirasjon til ny utvikling. Vi tror at det 

vil være viktig å ha en slik årlig møteplass der en kan ha et 

fokus på egen utvikling og samtidig se fremover. 

 Bedriftsbesøk er også viktig. Vi har besøkt mange og prøv å 

få til en plan der ordfører og daglig leder i næringsforumet 

gjennomfører bedriftsbesøk. Dessverre skjærer dette seg 

ofte da en får utforutsette hendelser på dagsorden. Men vi 

har en klar mening på at det er viktig å besøke bedriftene i 

kommunen – for å ha dialogen og få innspill til både hva 

næringsforumet bør prioritere å jobbe med, og hva kommu-

nen kan bidra med og få de første indikasjoner på at en 

trenger mer areal eller annen bistand. Vi vil også oppfordre 

næringslivet i Vestnes og medlemmer av næringsforumet til 

å invitere oss ut på besøk. 

Utviklingsplan for 

Vestnes 
Bakteppet for å ta initiativ til det vi nå kaller en «Utviklingsplan» for 

Vestnes ligger på to plan. Det førte er den generelle utviklingen av 

Vestnes, med kanskje en negativ folketallsutvikling og små barnekull. 

Disse utviklingstrekkene er ikke spesielt gjeldene for Vestnes, men 

noe som rammer mange kommuner som ligger litt borte fra nærområ-

det for byene. Men om det er et generelt utviklingstrekk, så er det ikke 

ensbetydende med at en bør «godta» dette, men gjøre tiltak som kan 

snu dette. Det å få en økning i befolkningen i Vestnes har mange 

positive ved seg. Det å øke befolkningen i Vestnes kommune med 

1000 personer gir store ringvirkninger, ikke minst økonomisk til kom-

munekassa i form av større overføringer, men det gir også tilgang til 

arbeidskraft, etablering og bygging av nye boliger, større kundegrunn-

lag for butikker, m.v. 

Det andre planet vi ønsker å ta initiativet til er av vi får til en plan for 

hvordan vi kan være med å utvikle ny næring, enten ved at en får til 

ny etablering av bedrifter eller at eksisterende næring endrer seg til 

ny retning eller at det skjer knoppskyting. En slik plan må ansvarlig 

gjøre hvem som har ansvar for hva – at kommunen bidra med et som 

ligger innenfor et kommunalt ansvar og at bedrifter bidra innenfor det 

som er naturlig er et bedriftsansvar og anliggende. Vi ser det vel også 

naturlig at en innenfor en slik utviklingsplan har fokus på ulike deler 

og bransjer. Vi mener at en slik plan – i tillegg til det å følge opp alle 

henvendelser som kommer til kommunen på etablering – vil kunne gi 

en ønsket effekt. Vi er også klar på at hvis en ikke bidrar og arbeider 

for å få til utvikling – så vil det mest trolig heller ikke skje noen utvik-

ling. 

 

 

 

 

Vi har utarbeidet en skisse med bakgrunn for hvorfor gjennomføre en 

slik planprosess og hvordan vi ønsker en skal ansvarlig gjøre proses-

ser. Vi tar nå et initiativ overfor kommunen for å presentere og invite-

re til samarbeid. 

Over nyttår vil vi også sende ut dette dokumentet til dere medlemmer 

i næringsforumet – for å få innspill til en slik prosess og ikke minst 

ideer på hva som kan gi best mulig effekt og gode prosesser. 

 

 

Ønsker innspill på innslag/

program 

Det kan av og til være utfordrende å finne program-

poster til vårt månedlige Treffpunkt/Næringspub. Vi 

ønsker gjerne innspill på tema/innslag/bedrifts-

presentasjoner som kan være program-poster. 


