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Hovedmål
Næringsplanen skal være et redskap for politiske beslutninger og faglige vurderinger for
å nå kommuneplanens visjon:
”Hattfjelldal skal være en egen kommune med gode tjenester til innbyggerne,
næringslivet og de som besøker oss. Vi vil utvikle og ta vare på naturrikdommene
våre gjennom en bærekraftig utvikling”.

Bakgrunn for arbeidet
Hattfjelldal Kommune har i planperioden ingen fungerende næringsplan.
Prosessplanen for utarbeidelse av næringsplan ble vedtatt av Hovedutvalg næring, natur
og miljø 19.03.13 sak 015/13.
Det er i løpet av vinteren/våren 2014 avholdt møte med representanter fra næringslivet og
det er valgt en arbeidsgruppe som har utarbeidet satsingsområder og forslag til tiltak for
hvert satsingsområde.
Det pågår andre prosesser som i løpet av planperioden kan legge føringer for
næringsarbeidet.

Næringslivet i Hattfjelldal
Hattfjelldal Kommune har vært en primærnæringskommune med vekt på skogbruk og
jordbruk. Kommunen innehar store fjellområder. Bosetting og produksjon forgår i
dalfører som utgjør en liten andel av kommunes totale areal. I dag er ca. 1/3 del av arealet
i kommunen vernet i en eller annen form. Kommunen har lang industritradisjon med
videreforedling av tre og storstilt skogsdrift.
Kommunen har over tid hatt nedgang i offentlige arbeidsplasser; Posten, Skatteetaten,
Telenor, Statskog osv. Mange av disse arbeidsplassene er rasjonalisert bort eller
sentralisert.
Hattfjelldal Kommune og Arbor er i dag de største arbeidsgiverne i kommune.
Hjørnesteinsbedriften driver i en konkurranseutsatt bransje og et krevende marked som
påvirkes av internasjonale konjunkturer.
Næringslivet for øvrig kjennetegnes av mange små bedrifter, som hver for seg kan være
sårbare og lite utviklingskraftige. Bygg og anlegg, samt service og handel utgjør en
vesentlig del av disse.
Innenfor landbruket ble det i 2013 søkt om produksjonstilskudd for 87 bruk Dette er en
nedgang i antall bruk, særlig innen melkeproduksjon og geit, men en vesentlig økning i
antall bruk som kun produserer fôr og innen saubruk. Totalt er det større volum i
produksjon, men med lavere sysselsetting.
Hattfjelldal Kommune har en forholdsvis stor utpendling til nabokommunene Grane og
Vefsn. Det er også sysselsatte som pendler lenger, særlig innenfor olje, bygg og
anleggsvirksomhet.

Nasjonale, regionale og lokale føringer
Strategisk næringsplan er en kommunedelplan og er forankret i strategisk kommuneplan
for Hattfjelldal 2006 – 2016. Det finnes andre lover, forskrifter og vedtak som planen må
følge. Dette er blant annet dokument som sier noe om næringssatsing, overordnede planer
som både kan gi muligheter og begrensninger for næringsarbeidet i Hattfjelldal.
Nasjonale:
Kommunal og moderniseringsdepartementet: Verdiskapningsprogram for Norske
Parker
Samferdselsdepartementet: Nasjonal transportplan 2014 – 2023
Landbruks- og matdepartementet: Stortingsmelding nr. 9 (2011 - 2012)
Landbruks- og matpolitikken – Velkommen til bords
Nærings- og fiskeridepartementet: Kunnskapsinnhenting - Verdiskapning i Nord
Regionale:
Fylkesmannen i Nordland (FM): Regionalt næringsprogram for landbruket i
Nordland 2013 – 2016
Nordland fylkeskommune (NFK): Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 Regional
plan for Vefsnavassdraget
Indre Helgeland Regionråd (IHR): Strategisk plan for Indre Helgeland Regionråd
2012 – 2015

Lokale:
Hattfjelldal kommune: Strategisk kommuneplan for Hattfjelldal 2006 – 2018
Kommuneplanens arealdel 2013 – 2023
Folkehelseplan 2014 - 2017
Grane kommune:
Kommuneplanens samfunnsdel 2011 – 2021
Kommuneplanes arealdel
Næringsplan 2014 - 2017
Vefsn kommune:

Strategisk næringsplan 2013 - 2016

Organisering av næringsarbeidet i Hattfjelldal kommune
Næringsarbeidet i Hattfjelldal Kommune foreslås omorganisert i planen. Hattfjelldal
Kommune har fram til nå, hatt ansvar for næringsarbeidet i kommunen. Erfaringsmessig
har det vært vanskelig å få rekruttert fagfolk, særlig som næringskonsulent og få disse til
å bli i Hattfjelldal. Forslaget nå er å bruke Hattfjelldal Vekst As til å ta seg av deler av
næringsarbeidet.
Hattfjelldal Vekst AS (HV):
Selskapet skal ivareta førstelinjetjenesten, det utadrettede og utviklingsorienterte
næringsarbeidet for Hattfjelldal Kommune, i henhold til samarbeidsavtale som må
utarbeides.

Hattfjelldal Vekst AS ble stiftet i 2000, med Hattfjelldal Kommune som hovedaksjonær
med 90 % av aksjene. I henhold til selskapets strategiplan 2014 – 2016 er tanken at
Hattfjelldal Kommune skal selge seg ned til en eierandel på 34 %. Selskapets styre er
ansvarlig for virksomheten, og det må ansattes en daglig leder for utførelsen av driften.
Hattfjelldal Kommune:
Kommunen, ved avdeling for næring og tekniske tjenester ivaretar de
forvaltningsmessige deler av næringsarbeidet, spesielt innenfor jordbruk, skogbruk og
reindrift. Avdelingen har rolle som førstelinjetjeneste i forhold til Innovasjon Norge.
Avdelingen behandler søknader til kommunens næringsfond.

Satsingsområder
1. Videreutvikle treindustri
Tiltak

Ansvarlig

Etablere et kompetansesenter for
treindustri/skogbruk i Hattfjelldal
Forslag på opplæring som kan
tilbys:

Kommunen

Skogplanting/utmarkspleie
Skogsentreprenør.
Gravemaskin/hjullaster/truc
k/tømmertransport
Treklynge på Helgeland
Samordnet plan/opplegg for
å ivareta elever som faller
utenfor i skolesammenheng
(kompetansebevis kjøretøy
etc).
Grunnleggende kunnskap
om lokal trebasert næring.
(Eksempelvis skog-, tre,sagbruk-,
sponplateteknologi

Integrering av sagbruk til
sponplatefabrikken

Arbor,
skogbruksnæring

Lokalt samordnet BHT for
Hattfjelldal og evt. Grane.

Kommunen,
bedrifter

SamarbeidsNår
partnere
Arbor,
2015
Innovasjon
Norge, NFK,
Statskog,
Vefsn
videregående
skole, Allskog

Kommunen,
Innovasjon
Norge,
Allskog,
Statskog

2016

2015

2. Landbruk
Tiltak

Ansvarlig

Når

Næringen

Samarbeidspartnere
Kommunen

Gjenskape/opprettholde
kulturlandskap som et ledd i
turismesatsingen og videreføring
av tradisjoner (beitedyr).
Få etablert miljø, med glød og
samarbeidsvilje som tar tak i
utfordringer.
Etablere stimuleringstiltak i
skogbruket eks. tynning,
avstandsregulering, tiltak mot
gjengroing

Næringen

Kommunen

2015

Kommunen

Næringen
fylkesmannen

2015 - 2018

Tiltak

Ansvarlig

Når

Nye hyttefelt. Statskog er
interessert i å tilrettelegge
hytteområder. Kommunen må
gjennomføre reguleringer.
Gjennomføre
markedsundersøkelse for å sjekke
interessen for å få bygge hytter i
Hattfjelldal,
Røssvatn som potensial, etablere
fiskeoppdrett, fisketurisme,
sightseeing rundt vannet, vannski,
vannscooter etc.
Etablere hytteservice som tar på
seg bygging, vedlikehold, oppsyn
for hytteeiere

Statskog, andre
grunneiere,
kommunen

Samarbeidspartnere
Statskog,
Entreprenører

2015

3. Hytteturisme

Kommunen

2016

2016

Hemnes og
Hattfjelldal
kommune

Grunneiere

2017

Entreprenører

Grunneiere

2015 - 2018

4. Kulturbasert næring
Tiltak

Ansvarlig

Videreutvikle sørsamisk kultur,
Utnytte potensialet av at
sameskolen og samisk
kultursenter er etablert i
Hattfjelldal
Opprette en felles arena som tar
seg av
kommersialisering/markedsføring
av diverse arrangement eks
steelguitar, Hattrennet

Staten

Etablere selskap som kan drive
med/formidle guiding av jakt,
fiske, overnatting, servering,
naturopplevelser

Grunneiere

Lag og
foreninger,
næringsaktører

Samarbeidspartnere
Kommunen

Når
2015

Kommunen
2015 - 2018
kan
tilrettelegge
med noen som
driver med
arrangement
Kommunen,
2016 - 2018
jakt og
fiskerlag

5. Næringsutvikling/nettverk/innovasjon
Tiltak

Ansvarlig

Når

Næringsaktører

Samarbeidspartnere
Kommunen

Etablere møtearena der man kan
diskutere prosjekter, arrangere
konferanser, gjennomføre
organisering av diverse prosjekter
Avklare organisering av
næringsarbeidet.
Vefsna Regionalpark. Etablere
dette i samarbeid med Grane
kommune og Vefsn kommune

Kommunen

Næringen

2014

Kommunen

Grane kommune,
Garne
næringsutvikling,
Vefsn kommune

2014 - 2018

2015 - 2018

6. Naturressurser
Tiltak

Ansvarlig

Utvinne mineraler, gjennomføre
kartlegging av
mineralforekomster
Etablere ”treklynge” på Helgeland
Utbygge mer vannkraft, kartlegge
potensialet for utbygging
Tilrettelegge for jakt, fiske,
friluftsliv, bedre markedsføringen
av slike tilbud

Rettighetshavere,
leteselskaper
Næringen
Grunneiere,
utbyggere
Grunneiere

Samarbeidspartnere
Grunneiere,
kommunen

Når

Kommunene
Kommunen

2015 – 2018
2015 - 2018

Statskog

2015 - 2018

2015 - 2018

7. IKT, bredbånd, infrastruktur
Tiltak

Ansvarlig

Etablere bedre mobildekning i de
deler av kommunen som har
dårlig dekning i dag.
Fortsette bredbåndsdekningen
utenfor sentrum
Oppruste veier og bruer for at
tillatt totalvekt kan økes fra 50 til
60 tonn

Mobilselskaper

Utbyggere
Stat, fylke,
kommune

Samarbeidspartnere
Kommunen

Når

Kommunen,
entreprenører
Statskog,
private
veieiere

2015 - 2018

2016 - 2018

2015 - 2018

Oppfølging av næringsplanen
For å lykkes med målsettingen i næringsplanen kreves det systematisk og god
oppfølging. Dette sikres gjennom et fast årshjul for arbeidet. Løpende informasjonsflyt er
viktig gjennom hele året og ivaretas gjennom rapportering i jevnlige styremøter i
Hattfjelldal Vekst AS (HV) og i fondsstyret. I tillegg holdes samhandlingsmøter mellom
Hattfjelldal Vekst AS (HV) og kommunens administrasjon, ca. hver måned.
1. kvartal
2. kvartal
Årsmelding Hattfjelldal Vekst AS og Hattfjelldal Kommune
3. kvartal
Rullering av næringsplan (handlingsplan)
4. Kvartal
Tiltak for kommende år innarbeides i budsjett kommunen/Hattfjelldal Vekst AS

Samarbeidsforum
Hattfjelldal Kommune er involvert i mange nærings- og utviklingsrelaterte prosjekter og
sammenslutninger. For å bidra og få utbytte av deltakelsen kreves det at kommunen er en
AKTIV part. Dette betyr å delta aktivt på møter, påvirke prosesser og rapportere tilbake i
kommunen i etterkant.
Dette gjelder blant annet:
Sagavegforeningen
Helgeland Reiseliv
Helgeland Museum
Utmarkskommunenes sammenslutning
Landssammenslutningen av vassdragskommuner
Førstelinjetjeneste -nettverk Indre Helgeland Regionråd
Polarsirkelen Friluftsråd
Styret for Børgefjell nasjonalpark

God og tett dialog med overordnede regionale og nasjonale organer er også viktig for å
fange opp signaler, knytte kontakter og øve innflytelse på avgjørelser. Et eksempel er
Nordlandskonferansen.
Dette gjelder både politiske og administrative representanter for kommunen.
Kommunen bør i alle sammenhenger bestrebe seg på å framstå som etterrettelig,
innovativ og offensiv, med en bevist stolthet over kommunen og regionen.

Kommunens økonomiske virkemidler
Hattfjelldal Kommune har følgende økonomiske virkemidler:
Kommunalt næringsfond
Kommunalt tiltaksfond
Næringsfond Vefsna
All fondsbruk styres av EØS-regelverket, samt av lokalt regelverk/retningslinjer.
Søknader om støtte sendes Hattfjelldal Kommune.

