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Sammendrag
Nedstengingen av Norge torsdag 12. mars lamslo oss alle.
Koronapandemien satt hele Norge og store deler av verden
ut av spill. Sykkylven kom på landstoppen i antall
permitterte, og mange lurte på hvordan dette skulle ende.
Kommunens kriseledelse bestemte at vi skulle legge til
rette for aktivitet og dialog med næringslivet, for å bidra
der vi kunne.

Kommune og næringsliv kom sammen
for å finne løsninger i en dramatisk
tid for mange.
Nye nettbaserte kompetansetilbud ble tilrettelagt, nye
finansiering- og kompensasjonsordninger diskutert og
omsøkt, og aktuelle omstillingstiltak vurdert.
Nye markedsbehov ga nye muligheter, og snart var
smittevern-produksjon i gang både hos Ekornes, Formfin,
3D-Knitting og nyetablerte Innovern. Lokal spisskompetanse
i søm og automasjon bidro til utvikling av nye
forretningsområder, i tillegg til godt samarbeid og evne til å
tenke nytt.
Det skal komme godt med når omstillingsarbeidet starter
for fullt i 2021 etter en bredt forankret strategiprosess
høsten 2020.
Møre og Romsdal fylkeskommune og Innovasjon Norge har
bidratt med finansiering og rådgivning, mens
konsulentselskapet BDO har guidet oss gjennom første fase
av prosessen for at vi skal kunne utvikle en mer robust
næringsstruktur, styrke bedriftenes konkurransekraft og
demme opp for nye kriser og markedssvingninger.

DRIFTSOPPGAVER
Med pandemien økte antall oppgaver for Lill og Åsne.
Slik måtte vi prioritere hva som var viktig å følge opp og hva som kunne vente.
Nye samarbeid og prosjekt ble satt i gang.

Lill Therese Aurdal Fure

Åsne Helene Folstad

Overordna mål
Vårt overordna mål er å bidra til skaperglede og nye arbeidsplasser.
Vi skal være en aktiv tilrettelegger og pådriver for næringsutvikling,
støtte opp om gode ideer og være en aktiv medspiller for utvikling av næringsliv,
handel, reiseliv og bolyst i hele kommunen.

Samarbeid
Sykkylven Næringsutvikling AS (SNU) er kommunens næringsavdeling og har flere
arbeidsoppgaver i egen virksomhet, i tillegg til å ivareta administrasjon av
bedriftssamarbeid gjennom Møbelkraft AS og 3D-Knitting & Technology AS.
SNU leverer tjenester til Sykkylven Industri- og Næringslag (SINL) og til Sykkylven
Handelsforening (SH). Sykkylven kommune er sammen med SINL våre eiere, og vedtar
strategi og tiltak gjennom et aktivt styre og tett dialog med kommunens
administrasjon og SINL sitt styre.
Vi er opptatt av godt samarbeid med ulike aktører som kan bistå lokalt næringsliv ikke
bare i Sykkylven, men også med nabo-kommuner, vårt regionale innovasjonsselskap
ÅKP, andre klynge-satsinger i fylket og nasjonalt, med utdanningsinstitusjoner som
NTNU Ålesund, med banker, bransjeforeninger, politikere og andre som kan bistå våre
gründere og bedrifter til etablering og vekst.

Bedriftsrådgivning og finansiering
Hoppid
SNU er Hoppid-kontor som hjelper gründere med arbeidsverktøy og tilskudd til
markedsavklaring og bedriftsrådgivning.

Ny digital plattform hoppid.entreprenerdy.no ble lansert i 2020 og skal hjelpe nyetablerer å
svare på hvordan de kan realisere sin forretningsidé ved trinnvis beskrivelse av valgt
forretningsmodell.
Hoppid-nettverket har jevnlige møter og samlinger.
I 2020 mottok vi ekstraordinært tilskudd til gründere på vel 240 000 kroner. Ved årsskiftet
har vi dialog med 20 gründere, hvorav 4 start-ups mottok støtte i 2020 med tilskudd på i alt
120 000 kroner.

Kommunalt Næringsfond
Fylkeskommunen varslet avvikling av kommunale næringsfond i februar, men med koronaen
fulgte økte bevilgninger fra NFD og ekstraordinært tilskudd til lokal næringsutvikling fordelt
av fylkeskommunen i juli med 2 millioner til Sykkylven.

Vi har løpende kundemøter og saksbehandling gjennom året, og har innvilget støtte til 13
bedrifter i 2020 med totalt 1 170 000 kroner i tilskudd fra ekstraordinære midler og 150 000
kroner fra overskytende midler fra tidligere næringsfond.

Innsatsprisen 2020
Årets bedrift gikk i år til Raus, som greide å snu seg rundt og tilrettelegge for gode og lett
tilgjengelige catering-tilbud til folk som måtte holde seg hjemme etter nedstengingen i mars.
Resultatet ble økt omsetning selv om gjestene uteble fra restaurantlokalet. Vi heier på Raus
som viser pågangsmot, kreativitet og bidrar til økt bolyst i Sykkylven.

Omstilling i Sykkylven
Da krisa inntraff i mars hadde vi nylig fått melding fra fylkeskommunen om at departementet
hadde vedtatt å kutte kraftig i sine overføringer til kommunale næringsfond. Lokale tiltak for
å avhjelpe situasjonen var ikke lenger mulig uten å måtte søke støtte hos andre virkemiddelaktører. Det ga oss et langt mindre handlingsrom lokalt, og denne frustrasjonen ble formidlet
til næringsavdelingen i fylket.
Næringsdirektøren viste stor forståelse for situasjonen og inviterte oss til møte for å diskutere
utfordringer og muligheter. En mulighet var å søke om ekstraordinære næringsutviklingsmidler gjennom omstillingsprogrammet i regi av KMD. Vår søknad vektla kommunens
ensidige næringsstruktur, høye hjørnestensfaktor og reduksjon i antall arbeidsplasser over
mange år. Søknaden ble innvilget av fylkeskommunen i mai med en halv million til
gjennomføring av første fase.
Strategi- og forankringsfasen ble igangsatt etter anbudsrunde og engasjement av BDO som
ekstern prosessleder, med god veiledning fra Innovasjon Norge og lokal styringsgruppe. Det
ble gjennomført folkemøte og intervju, og vi fikk mange innspill fra både ungdommer,
ildsjeler, byråkrater, politikere og bedriftsledere.
Strategi for omstillingsprogrammet 2021-2026 og handlingsplan for 2021 ble vedtatt av
kommunestyret i desember med fire innsatsområder:
1. Skaparglede i næringslivet
2. Opplevingsnæringer
3. Samarbeid og nettverk
4. Attraktive Sykkylven
Her er muligheter illustrert med digital tilbakemelding fra folkemøte i september på hva vi
burde satse på i Sykkylven fremover:

MØTEPLASSER
Regionalt samarbeid med ÅKP
I januar møttes næringslivets gode hjelpere på
Sunnmøre hverandre i Innovasjonsarenaen på
Campus Ålesund for å bli bedre kjent med
tilbudene i regionen, og diskutere hvordan vi
sammen kan legge bedre rette for vekst og
utvikling. ÅKP er inkubator med tilbud om
kontorplasser for etablerere med start-up
program, arrangerer scale-up for vekstbedrifter,
er fasilitator for klyngesatsingene GCE Blue
Maritime, NCE Blue Legasea og katapulten
Digicat, som er et testsenter for virtuell
prototyping og utvikling av digitale tvillinger til
alle næringer.
Kompetansehevende kurs
I februar inviterte vi, i samarbeid med Sykkylven
Handelsforening og Sykkylven Industri- og
Næringslag, lokale bedrifter til kurs for å bli
flinkere til å profilere sine produkt og tjenester på
nett. Vi ønsker å tilrettelegge kurs og samlinger
lokalt, og formidle tilbud som arrangeres av våre
partnere regionalt og nasjonalt.
Lærlingesamling i Geiranger
I mars ble vi med Opplæringskontoret for møbel,
tre og mekaniske fag (OMTM) til Geiranger for å
fortelle ungdommene om det å starte bedrift, om
forretningsutvikling og suksess gjennom
samarbeid. Det var inspirerende å møte unge
fagarbeidere, og lære mer om OMTM sin
kvalitetssikring av lærlingprogrammet.
Frokostmøter
På årets første frokostmøte var tema "grunderarena og attraktive tomter" med Kjersti Kleven fra
Skaparhuset i Ulstein, unge etablerere med
Martin Hole og Karoline Ringdal Hjelseth, og
kommuneplanlegger Njell Hoftun på
programmet. Vi fikk et godt innblikk i Ulstein
kommunes tilrettelegging for gründere, og
utfordringer, og utflytta Sykkylvingers behov for
tilrettelagte boligtomter når de vil flytte hjem for
å etablere seg. Kommunen har senere opprettet
tilflytterkontakter på servicetorget, som tilbyr
hjelp til de som trenger oversikt over
mulighetene som finnes for ledige tomter og
boliger.

NYE DIGITALE
MØTEPLASSER
Frokostmøte med Nav i mars
Vårt første digitale frokostmøte ble med Per Atle Sjåstad
fra Nav som informerte om nye permitteringsregler. Det var
nyttig for mange som måtte gjøre drastiske grep for å
redusere kostnader når oppdragsmengden plutselig ble
kraftig redusert.

Informasjonsbehovet hos lokalt
næringsliv på våren var stort.
Vi måtte vende oss til digitale møter og
sosial avstand, og fant rimelig fort nye
former for dialog og samarbeid.

Frokostmøte med status fra næringen
I april stilte ordfører Odd Jostein Drotninghaug, leder av
industrilaget Leif Jarle Aure, Lene og Andreas Hjellegjerde
fra Raus, Linda Rokseth fra Skohjørnet og digitaliserings- og
HR direktør ved Ekornes Øystein Vikingsen Fauske med
orientering om status og fremtidsutsikter i en helt ny
hverdag med nedstenging og stor usikkerhet. Det var viktig
å fokusere på muligheter og at krisen kanskje kunne lære
oss noe nytt.

Frokostmøte med gryende optimisme
I mai presenterte Karl Inge Rekdal NHOs strategi "Neste
trekk" for en mer bærekraftig fremtid, og mente bestemt at
vi sammen skulle klare å berge oss gjennom pandemien.

Kommunedirektør Eli Oterlei orienterte om arbeidet i
kommunens kriseledelse, mens vi i SNU fortalte om
omstillingssøknad og inviterte til digitale nettkurs.

Frokostmøter med flere lyspunkt
Knoppskyting fra Amatec
I slutten av mai kunne Lars Einar Riksheim fortelle
om etableringen av den nye smittevernfabrikken
Innovern, og viste med det et glitrende eksempel på
omstilling i praksis. Fabrikken ble offisielt åpnet av
statsministeren 3. november.
Lokale reiselivstilbud under pandemien
Med staycation som ny forestående ferieform
inviterte vi til frokostmøte på Fjøla i juli, hvor
morgenkaffen kunne nytes på stedet eller foran egen
skjerm. Vi oppdaterte alle tilgjengelige aktiviteter på
www.sykkylven.com og fikk orientering om kultur- og
aktivitetstilbud på hjul ved Eldar Høidal og Severin
Welle, om organiserte friluftstilbud av Bjørn Inge
Drabløs fra Sykkylven Aktiv, om fiskemuligheter fra
Odd Jostein Drotninghaug, om ny humlesti av Mandy
Häger, fjellturer og StikkUt og shopping fra Lill Fure,
og om badeplasser, overnatting- og restauranttilbud
ved Åsne Folstad. Målet var å få både bransjen selv
og andre til å bli oppmerksomme på alle
mulighetene som finnes lokalt.
Økonomiske utsikter
I samarbeid med SpareBank1 i desember presenterte
banksjef Arild Eiken konjunkturbarometeret for 2020
med en egen korona-analyse. Kort oppsummert viser
den at mange bedrifter og arbeidsplasser er berørt,
noen bransjer verre enn andre. Spesielt sliter mange
tjenestebaserte virksomheter. Med lavere
egenkapital og svakere resultat er spørsmålet om
bedriftene vil tåle en bølge 2 og 3. Sjefsøkonom i
SpareBank1 Markets, Harald Magnus Andreassen
mente vi vil takle de nye bølgene bedre, men at det
fortsatt er store utfordringer i både internasjonal og
nasjonal økonomi. Fortsatt lav rente, anbefalt
risikospredning og grønn vekst var tema for
fremtidig økonomisk utvikling.

Nettbaserte kurs på våren
I samarbeid med lokale PC Support og finansiering
fra fylkeskommunens Bio-midler la vi til rette for
gratise nettbaserte kurs i digitalt salg og bruk av
Teams for lokale bedrifter.
ÅKP sine digitale kurstilbud ble også markedsført,
slik at permitterte kunne fylle dagene med ny
kunnskap innen mange ulike fagområder.

POLITIKERE PÅ
BESØK
KrF på besøk i august
Stortingsrepresentant og medlem i næringskomiteen,
Steinar Reiten, besøkte Sykkylven sammen med
fylkessekretær Rolf Harald Endal. SNU var, sammen
med SINL og kommunen, lokalt vertskap og fikk
informert om status i møbelbransjen,
leverandørindustrien og reiselivsnæringen. Lina Aursnes
fra Aursnes Hotel fortalte om avbestillinger og
permitteringer, mens Arnt Tore Røe orienterte om godt
besøk i fellesferien hos Sunnmørsalpane Hytteutleige,
og omlegging av drift på restauranten Raus. Griff
Aviation og Stjernemadrassen tok vel i mot Reiten og
Endal, og fikk presentert både utfordringer og
muligheter i en helt spesiell tid..

Senere på høsten fikk vi også besøk fra fylkespolitikere
fra Høyre. Senterpartiet er også med sin distriktsprofil
opptatt av innspill fra hele landet.

Informasjon og påvirkning mot de
politiske miljøene er viktig for best
mulig rammebetingelser. Både lokale
partier og SINL er aktive pådrivere for
å få økt forståelse for utfordringer og
muligheter lokalt næringsliv står
overfor.

Samhandling med lokale politikere, SINL og
Sykkylven Handelsforening
SNU deltar i møter med Sykkylven Industri- og
Næringslag med jevne mellomrom for informasjon og
innspill til pågående satsinger. Anita Drabløs fra DogA
ble med på møte i august, som innleid prosjektleder for
satsingen "nasjonalt kompetansesenter for møbel,
interiør, sport, tekstil og mote". SNU stiller også til
møter i kommunestyre og formannskap, og lokal
handelsforening, når det er ønskelig.

Reiseliv
Designvegen.no
Reiselivsaktører langs FV60 ble med på fellessamling på Stranda i januar med vel 30 deltagere for å
lære om hvordan Liv Elin Olsen og hennes kollegaer etablerte og utviklet "Den Gyldne Omvei" som
attraksjon. Sammen med "Smaken av Sunnmøre" diskuterte vi muligheter for utvikling av attraktive
reiselivskonsept.
For sterkere forankring, diskusjon og innspill langs hele ruta var vi i møter med Visit Nordfjord,
besøkt Rotary i Stryn, Sykkylven og på Stranda, vært i møte med arbeidsgruppa for nytt
opplevelsessenter for industriformidling på Stranda, befaring og møter for utvikling av stopp-punkt
langs fylkesvegen og diskutert samarbeid med gamle Innvik Ullvarefabrikk.
Relling-utstilling og digital kampanje.
Pandemien førte til at mange aktiviteter ble innstilt, men vi deltok i arbeidsgruppa for 100-års
markeringen av designer Ingemar Relling, og fikk glede oss over møbelutstillingen på Berlihuset
gjennom hele sommeren vel tilrettelagt av Møbelmuseets Venner. Vi fikk også laget flott artikkel i
den digitale sommer-kampanjen til Destinasjon Ålesund og Sunnmøre.

Destinasjonsutvikling - Sykkylven.com
Reiselivsforum
4 møter ble avholdt fra mars til september, for å sikre innspill og
forankring for prioriterte tiltak i næringen. Arnt Tore Røe er valgt til
leder av forumet. Vi har jobbet med webutvikling, sommer- og
vinterguide, fergereklame, temakvelder, kartlegging for cruisesamarbeid, videre satsing for Auremarka, sykkelutvikling, og regionalt
samarbeid med bl.a. Destinasjon Ålesund & Sunnmøre og ÅKP.
Reisemålsutvikling
Etter diskusjon i Reiselivsforum og aktører fra Sunnmørsalpane
Skiarena Fjellsætra sendte vi søknad om finansiering til Innovasjon
Norge for gjennomføring av forstudie reisemålsutvikling i Sykkylven.
Etter tilbudsinnhenting ble reiselivsrådgivningsselskapet Mimir valgt
som ekstern kompetanseleverandør. Alle interesserte aktører ble
invitert til et første Teams-møte med Mimir i desember, hvor vi fikk
informasjon om prosessen og valgte lokal styringsgruppe for
forstudien som vil vare frem til mai 2021.
Masterplan for sykkelutvikling ferdigstilt
Masterplan for utvikling av stier og anlegg for syklister ble ferdigstilt av
Rekkje Stiutvikling, og videre satsing har vært diskutert i 3 møter i regi
av Sykkylven Sykkelklubb i samarbeid med SNU. Enkelte tiltak er
igangsatt og mange dugnadstimer nedlagt spesielt i rydding av
downhill-stier fra Heiane og Hindaholen. Dialog med grunneiere og
muligheter for skilting har vært diskutert. Løypealternativ er synliggjort
på web og i sommerguide.
Tilrettelegging for cruiseankomster
Etter utarbeidelse av cruisemanual av Greta Klokk og kartlegging av
mulige løsninger for ilandstigning innledet vi dialog for samarbeid
med Stranda Hamnevesen. De har god kompetanse både om drift og
marked, og vil være en nyttig samarbeidspartner. Med koronaen og
innstilling av trafikk sommeren 2020 ble videre planer midlertidig
utsatt.
Auremarka
Kommune og lokale ildsjeler har jobbet i 30 år for å kunne legge til
rette for historieformidling av Auremarkas unike kulturhistorie, med
funn helt tilbake til steinalder. Fylkeskonservator Bjørn Ringstad, som
også har skrevet boka om Aura-Pål, anbefalte oss å søke støtte til
videre prosjektarbeid hos Riksantikvaren, som ga oss avslag på
innsendt søknad i juni.

Etter god dialog med Segel med erfaring fra Sagastad og finansiering
fra kommunalt næringsfond ble forstudie gjennomført fra august til
desember, for å kartlegge mulighetene for å realisere et kommersielt
formidlingskonsept med ønske om å reise et langhus som ramme for
formidlingen. Styringsgruppen hadde i alt 3 workshops med
gjennomgang av tidligere arbeid og eksterne foredragsholdere bl.a. fra
DÅS og Hjørungavåg Vikingpark.
Sykkylven Geoscanning gjennomførte scanning av Auremarka før jul,
og vi avventer fylkeskonservators vurdering og tolkning av data for å
kunne få avklaringer rundt tilgjengelig areal for videre satsing.

Møbelkraft og 3D-Knitting & Technology
SNU har ivaretatt administrasjon av de to bedriftsklynge-selskapene siden
desember 2019, og fikk med det nye utfordringer med planlagte aktiviteter og
gjennomføring når alt måtte endres i mars.

Møbelkraft
Vi tilrettela 3 styremøter og generalforsamling, fulgte Slettvoll sitt miljøstyringsprosjekt med X-Pro som
kompetanseleverandør. Vi så på muligheter for tettere samarbeid med Riss Testlab, og bidro sammen
med vår designer Tommy Rasmussen til oppgradering av websiden deres tilsvarende Møbelkraft og 3D
Strikks nye sider. Bergljot Hjortdal fra Opplæringskontoret for Møbel, Tre og Mekaniske fag (OMTM) ble
engasjert for å bidra i strategiprosessen for Møbelkrafts videre eksistens.
PlussLab
Vi har gjennom hele året hatt dialog med Norwegian Rooms, NF&TA/Fashion Hub, Designindustrien og
Tekoindustrien for å samle vår innsats inn under en paraply. Møbelkraft søkte på vegne av fellesskapet
støtte til et forprosjekt og fikk midler fra Innovasjon Norge. Prosjektleder Anita Drabløs fra DogA ble
engasjert, og koordinerte møter og dialog med virkemiddelaktører, akademia og næringen fra august til
mai. Målet er å dra større nytte av hverandres kompetanse og sammen bli synligere som næring for
bedre rammevilkår. Felles webside lanseres på nyåret, og vi vil jobbe steg for steg mot etablering med
danske Lifestyle & Designcluster som forbilde. Planen er å få tilstrekkelig ressurser for å tilrettelegge
aktivitet ii vår region koordinert med aktivitet i Oslo.
Relling-seminaret 21. oktober
Møbelkraft bidro i planlegging og gjennomføring av bransjeseminaret i samarbeid med Egil Sundet fra
Designindustrien og lokale møbel- og design ressurser med Eldar Høidal, Svein Asbjørnsen, Jan Lade og
Kaspar Bjørkavåg i Møbelmuseets Venner. Seminaret ble gjennomført rett før ny nedstenging med 90
deltakere på Kulturhuset og 25 på nett. Det ble et vellykket seminar, med utdeling av Relling-prisen til
unge designstudenter.

3D Strikk
I 2020 ble det gjennomført 2 styremøter i tillegg til generalforsamling. Vi etablerte eget
domene og webside koblet mot Møbelkrafts landingsside. To nyhetsbrev ble sendt til
aksjonærer og andre interessenter, ett på våren og ett på høsten.
Leverandør av maskin- og designsystem Shima Seiki fra Japan og England kom på besøk
tidlig på året, og avholdt blant annet demonstrasjon for lokal møbelindustri.
Med hjelp fra Innovasjon Norge og Sparebanken Møre fikk vi på plass finansiering og
kjøp av to 3D strikkemaskiner, som Shima Seiki England hadde lånt oss. Vi søkte og fikk
tilskudd på hele kr 600 000,- i Teft-midler fra Sparebanken Møre med bakgrunn i
mulighetene 3D-strikk gir for miljøvennlig produksjon.
OMTM ved Bergljot Hjortdal ble innleid for gjennomføring av kompetansekartlegging,
finansiert av kommunalt næringsfond. Kompetanse innen 3D-strikking er en stor
utfordring, hvor anbefalingen er å bygge kompetanse fra videregående nivå i skolen.
Vår engelske tekniker og programmerer Tom Daykin ble sendt hjem til England i mars,
og måtte delvis permitteres til midten av august. Designsystem ble innleid og arbeid ble
utført fra England før han kom tilbake til Norge i august. Vi bisto med dialog med Nav
etter permittering og andre praktiske spørsmål og oppgaver fra mars til august, deretter
transport, opphold og innkjøp under karantene-periodene. Tom sluttet i 3D strikk 18.
desember til fordel for ny jobb i England.
Vi skulle tilrettelegge flere planlagte aktiviteter før nedstengingen, blant annet en
studietur til Sykkylven i slutten av mars for Fashion Hub med rundt 20 besøkende
aktører fra konfeksjon- og moteindustrien. Gjennomføring av demonstrasjoner,
prototyping og kundebesøk ble svært redusert resten av året. Noen mindre oppdrag ble
ivaretatt fra England, mens større oppdrag for Ekornes spesielt ble satt på vent
Vi har hatt et samarbeid med KHiO som har strikkemaskiner fra Shima Seiki, dialog om
etablering av forskningsprosjekt med NTNU Ålesund, prototyping for blant annet Godull
og produsert og levert 2 400 munnbind til Diakonhjemmet. SNU alene produserte 1 400
av disse, hvor Lill festet tråder, Åsne vasket og tørket munnbind, Lill pakket og merket
emballasjen før vi begge sørget for forsendelse. Antall timer til 3D strikk er doblet i
forhold til budsjetterte timer, men vi er glade for at leveransen ble ferdigstilt og kunden
ble fornøyd.

Veien videre
Gjennom året har vi hatt mange gode diskusjoner om hvordan vi kan levere et bedre tjenestetilbud
til de som ønsker å starte og utvikle bedrifter.
Gründerarena og kontorfellesskap
Vi har utredet muligheten for å etablere et kontorfellesskap for nyetablerte og enkeltmannsforetak
som har behov for å møte andre i samme situasjon, få råd og veiledning i etableringsfasen. Bergljot
Hjortdal fra OMTM ble innleid for å kartlegge mulighetene både med hensyn til lokalisering og
innhold. Studietur til Peak Sunnfjord ga oss mange idéer for hvordan vi kan legge til rette for et slikt
tilbud lokalt og koordinert med andre tilbud i regionen. Dette vil vi jobbe videre med i 2021 som del
av omstillingsprosjektet til kommunen.

Når prosjektleder for omstillingsprogrammet er ansatt vil SNU med sitt Hoppid-kontor og
omstillingsorganisasjonen samles i det nye kontorfellesskapet.
Målet er at også at en ressurs fra PlussLab vil ha tilhold her når organisering og tiltak i regi av den
nasjonale satsingen hvor Møbelkraft inngår faller på plass.
Rekrutteringsprosjekt
Vi foregrep begivenhetenes gang da vi under omstillingsprosjektets strategifase fikk starte opp noen
tiltak. SINL sine medlemmer uttrykte ønske om felles rekrutteringskampanje etter at ordrebøkene ble
fulle igjen og behovet for arbeidskraft økte i løpet av høsten. Da statsministeren kom på besøk i
november annonserte vi etter 150 nye arbeidstakere, og fikk stor oppmerksomhet i pressen.
Samordnet innsats på rekruttering og tilrettelegging for tilflyttere vil bli prioritert i videre arbeid.
Ordinær og ekstraordinær næringsutvikling
SNU vil koordinere videre innsats i tett dialog med omstillingsorganisasjonen. Inntil prosjektleder
starter opp i løpet av våren vil SNU ivareta oppgavene, med blant annet å søke om finansiering av
prioriterte prosjekt som SMB Utvikling og Næringsvennlig kommune.

Vi tar høyde for at nye idéer og oppgaver dukker opp, og vil etter beste evne følge opp gode initiativ. I
2020 bidro vi i lokal arbeidsgruppe for etablering av ladestasjon for el-biler, som vil bli realisert av BKK
i løpet av våren. Vi vil la oss inspirere av andre som er flinke tilretteleggere for næringsutvikling, og ser
gjerne til Rauma med mange gode tilbud blant annet med deres årlige Innovasjonsfestival. Det kan
vi dra god nytte av også her, og finne våre styrker å spille på videre i et godt lokalt samspill for videre
utvikling i næring og samfunn.

