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Sandefjord – pluss og minus

• Sterk næringskultur, tett samarbeid kommune-næringsliv

• Topp 10 i Norge på andel av sysselsetting i privat sektor

• Topp 10 i Norge på næringsvariasjon

• Befolkningsvekst, sentral beliggenhet, fly, tog, vei, ferje, fiber

• Lavt utdanningsnivå, for mange utenfor arbeidslivet



Hvorfor etablerer bedrifter seg akkurat her?

• Tilgang på arbeidskraft

• Arealer og lokaler

• Nærhet til andre bedrifter

• Transportbehov oppfylles

• X-faktoren!



Strategisk næringsplan i Sandefjord

• Mål: Flere arbeidsplasser!

• Strategiske mål:

• Smart, digital og levende by

• Attraktive arealer

• Bostedsattraktivitet

• Offensiv kommune *

• Arbeidskraft og kompetanse *



Satsing på sosialt entreprenørskap

• Sosialt entreprenørskap: En måte å løse samfunnsutfordringer på

• Sosiale entreprenører: Forretningsmodell ulik ordinære bedrifter

• I Sandefjord:
• Flere sterke sosiale entreprenører, som bl.a. driver arbeidslivsintegrering

• Nettverket Sosenteriet, men medlemmer fra hele regionen.

• Initiativ overfor fylkeskommunen:
• Gjøre styrking av sosialt entreprenørskap til en regional satsing

(VTFK, NAV, Sosenteriet, tre kommuner, USN)



Kartlegging av næringslivets kompetansebehov

• Samarbeid med nærings-
foreningene og NAV Sandefjord

• Analysejobb fra PWC

• Behov og gap nå, om 5 år, om 10 år

Kilder:

• NOU-rapporter
• Forskningsrapporter
• VT Pluss
• PwC
• NAV
• SSB
• Lokal undersøkelse



Kompetansebehov – resultater og veien videre

• Videre prosess med tre næringsforeninger og NAV - jobbe frem konkrete lokale tiltak

• Kunnskapsgrunnlag for årets revisjon av strategisk næringsplan

• Kortsiktig arbeid: Konkrete tiltak for å tette gap

• Langsiktig arbeid: Strategiske tilnærminger



Forventninger til nettverket fra kommunene

Styrke: Stor faglig bredde, mange relevante aktører.

Utfordring: Diskusjonene blir så brede og generelle at det ikke fører til noe.

Forventninger:

• Relevant, god og berikende deling av kunnskap

• God og oppklarende ideutvikling og gode diskusjoner (fysiske møter!)

• At vi tør og klarer å være konkrete

• At det vi lander i nettverket fører til rask handling


