
Strategisk næringsplan for 
Færder
«Kick-off» – mandag 25. januar 2021



Agenda
• Innledning v/ordfører Jon Sanness Andersen
• Presentasjonsrunde møtedeltakere
• Planprosess og -innhold v/næringssjefen
• Forventninger v/leder for Færder næringsforening
• Innspill fra deltakerne
• Oppsummering og veien videre



Kommunal planstrategi 

Vedtak 14. oktober 2020

Fire prioriterte innsatsområdene i kommunestyreperioden 

• Klima og miljø

• Demografiske endringer og konsekvenser for 
kommuneøkonomien

• Befolkningsvekst, boligbygging og næringsutvikling

• Psykisk helse og ulikhet i helse



Organisering
Prosjekteier: Kommunedirektøren

Prosjektgruppa:

Næringssjef (prosjektleder)

Kommuneplanlegger

Klimarådgiver

Referansegruppa:

Leder for kommuneutvikling

Leder for NAV Færder

2 rep for Færder Næringsforening

Rep Nøtterøy og Tjøme landbrukslag

Rep for NHO og LO

2 rep fra bransjer ikke representert i næringsforeningen



Fremdrift

Måned/tiltak Okt Nov Des Jan Feb Mars April Mai Juni Sep 

Prosjektgruppemøter           

Kickoff/åpent møte            

Referansegruppemøter           

Innspill til kommunedirektør fra 
næringslivet 

          

Intervjuer med eksterne ressurspersoner           

Møter i kommuneplanutvalget           

Politisk sluttbehandling           

 



Disposisjon:
• Innledning

• Kommunens utgangspunkt – nåsituasjon

• Visjon

• Hovedmål

• Strategimål

• Sammendrag

• Omdømme/profilering

• Oppfølging av planen (Handlingsplan)



STATUS FOR NÆRINGSLIVET 
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Antall registrerte foretak:

Totalt 4013
(AS, ENK, NUF, DA, BA, ANS)

Aksjeselskaper 1832

Enkeltpersonsforetak 2156



Status for Færder?
• Bedrifter som sysselsetter flest
Firmanavn Antall ansatteBransjetekst

Wilhelmsen Chemicals AS 125 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler

Bjertnæs & Hoel AS 97 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster

Nøtterø Bakeri & Konditori AS 77 Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer

Rheinmetall Norway AS 75 Produksjon av våpen og ammunisjon

Active Family AS 74 Treningssentre

Jon Bye-andersen AS 71 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler

Nøtterø Bakeri & Konditori Engros AS 68 Produksjon av brød og ferske konditorvarer

Olaf B Terjesen AS 64 Rørleggerarbeid

Byggmester Harald W Andersen & Sønn AS 61 Oppføring av bygninger

Engø Gård AS 60 Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Brattås Barnehage AS 58 Barnehager

Norges Service AS 58 Rengjøring av bygninger

Eiendomsmegler 1 BV AS 53 Eiendomsmegling

Oseberg Solutions AS 51 Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi

Morten Fevang Johansen 47 Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster

Brødrene Freberg DA 43 Tjenester tilknyttet planteproduksjon

Krifon AS 41 Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted

Verdens Ende Spiseriet AS 38 Uspesifisert engroshandel

B Braun Medical AS 37 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer





Status for Færder?
• Bedriftene som omsetter mest

Firmanavn B.adresse DriftsinntekterBransjetekst

Wilhelmsen Chemicals AS Kirkeveien 578 755122 Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler

Pro Fuels AS Ramdalveien 6a 594338 Engroshandel med kjemiske produkter

Champ Holding AS Søndre Tenvikvei 1 338574 Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler

Furuhaug Holding AS Tørkoppveien 18 259184 Engroshandel med belysningsutstyr

Rheinmetall Norway AS Steinklossveien 14 250394 Produksjon av våpen og ammunisjon

B Braun Medical AS Kjernåsveien 13b 236209 Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer

Gjermundsen Holding AS Lerkeveien 9 223065 Kjøp og salg av egen fast eiendom

Eriksen Invest AS Nordre Strandvei 67 219412 Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr

Hesnes Holding AS Tenvikveien 373 - 375 191315 Skipsmegling

Polka AS Tenvikveien 373 - 375 191291 Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten

Haining AS Hønsøveien 44 168049 Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers

Olaf B Terjesen AS Teie Smidsrødveien 5 164855 Rørleggerarbeid

Beppi Holding AS Ulvåsveien 2 153619 Butikkhandel med skotøy

Nova Group AS Stalsbergveien 1 123877 Utleie av arbeidskraft

Plug-in Norge AS Danholmen 25b 118855 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers

Sandeåsen Boligutvikling AS Løkkeåsveien 22a 118302 Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers

Optura Nordic AS Harpunveien 3 117334 Engroshandel med klokker og ur

Dantherm AS Løkkeåsveien 26 99694 Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers

Jon Bye-andersen AS Skallestad 99439 Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler





Status for Færder?
Arbeidsplasser totalt

• 7468

• 59 % i privat sektor,

• 41 % i offentlig sektor

• 38 %  sysselsatte arbeider i 
Færder

• 36 % i Tønsberg

Egendekning

• 60 %



Status for Færder?
Inn og utpendling

Innbyggere som pendler til 
jobb i annen kommune (2019)

7 720 personer

In og utpendling

Personer som pendler inn til 
jobb i kommunen (2019)

2 753 personer



ARBEIDSMARKED
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Status for Færder?
Hva innbyggerne jobber med



Status for Færder?

Arbeidsmarkedet (19.01.2021)

• 581 helt ledig (4,5 %)

• 292 delvis ledig (2,2 %)

• 259 permitterte (2,0 %)



UTVIKLINGSTREKK OG 
UTFORDRINGER
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• OK vekst i antall arbeidsplasser i Færder de siste 
20 årene, men sterk nedgang de siste to.

• Dårlig utvikling i verdiskaping, produktivitet og 
lønnsomhet.

• Men svært mange nyetableringer.
• Svært lav sysselsettingsandel i befolkningen.
• Høyt utdanningsnivå.

Kilde:
Regional analyse for Færder
Knut Vareide, Telemarksforsking

Oppsummering arbeid, sysselsetting og næringsliv:



Status for Færder?
Arbeidsplassutvikling Bostedsutvikling



Noen hovedutfordringer 1

• Lav lønnsomhet/verdiskaping i bedriftene (jfr
rapporten til Telemarksforsking)

• Mangel på tilgjengelige byggeklare næringsarealer til 
verksted, lager o.l.

• Behov for omstilling – grønt skifte, e-
handel/digitalisering/robotisering osv



Noen hovedutfordringer 2

• Tynne fagmiljøer – ingen næringsklynger som 
gjør Færder og regionen spesielt attraktiv som 
bo- og arbeidsplass 

• Ugunstige rammebetingelser for 
vekstbedrifter (mangel på kapital, 
kompetanse, mentoring, internasjonalt 
nettverk)



Noen hovedutfordringer 3

• Ensidig sommerbasert reiseliv (underutviklet 
høst-/vintertilbud) med uutnyttet potensiale

• Utenforskap – unge arbeidsledige, 
innvandrere, langtidsledige, arbeidsledige 
over 50 år



REGIONAL TILHØRIGHET OG 
SAMMENHENG
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SNP Tønsberg
BEDRIFT – BO – BESØKE – OMDØMME

BEDRIFT – flere arbeidsplasser

Vi skal legge til rette for utvikling av lønnsomme bedrifter slik at regionen får et bredt tilbud av 
arbeidsplasser som minimum samsvarer det behovet befolkningsveksten krever

BO – økt befolkningsvekst

Tønsberg skal være et attraktivt bosted og hvor det er lett for innflyttere å finne seg til

rette

BESØKE – flere besøkende gjennom året

Vi skal legge til rette for vekst i reiselivsnæringen

Omdømme

Vi skal alle arbeide for å sikre og styrke Tønsbergs omdømme fordi et positivt

omdømme tar man for gitt, mens et dårlig er svært negativt for regionenes B-B-B



Tønsberg

Fokus:

De 3 B’ene og hvordan disse samspiller for å øke 
totalattraksjonen til Tønsberg regionen. 
• Arbeidsplasser 

• Reiseliv og næringsmiddelindustrien (ufaglærte arbeidsplasser)

• Arealprosjektene Kaldnes Vest, Ødegården eller Stensarmen

• Omdømmebygging



Sandefjord - strategimål
• Sandefjord skal være en smart, digital og levende by

• Sandefjord kommune skal skape regionens mest attraktive 
arealer for næring

• Sandefjord kommune skal score høyere enn sammenlignbare 
kommuner på bostedsattraktivitet

• Sandefjord kommune skal bli regionens mest offensive 
tilrettelegger for næringslivet

• Sandefjord kommune skal bidra til at næringslivet har tilgang 
til spesialisert og relevant kompetanse.



Sandefjord

Ønske om regionalt samarbeid:

• Felles systemer slik som Starttilbudet til 
oppstartsbedrifter

• Større regionale etableringer som f.eks. 
batterifabrikken



Horten

• Attraktivitet

• Næringsklynger

• Innovasjon og kompetanse

• Næringsoffensiv

• Infrastruktur



RAMMER/TIDLIGERE SATSINGER
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Regjeringens næringspolitikk

• Digitalt løft

• Innovasjon

• Gründerskap

• Reiseliv

• Grønn næringsutvikling

• Fiskeri og havbruk



Gjeldende kommuneplan for Færder
Arbeid og næring Færder kommune har et økonomisk og miljømessig bærekraftig næringsliv og høy

sysselsetting

Delmål 2.1
Færder kommune har høy sysselsetting
2.2
Færder kommunes næringsliv har god innovasjonskraft og vekstevne
2.3
Færder kommune har robuste og levedyktige primærnæringer
2.4
Færder kommunes næringsstruktur er miljøvennlig og godt tilpasset kommunens
egenart
2.5
Tønsberg regionen og Vestfold er en attraktiv region for næringsutvikling med høy
vekst og verdiskapning



Klimahensyn – ånden som svever over vannet

• Arbeid med klima skal bli en naturlig del av 
tankegangen i alle kommunens enheter. 

• Ett delmål at kommunen bidrar til klimavennlig 
næringsutvikling. 

*Sammenlignet med utslippene i 2009. 

Klimagassutslippene innenfor Færder kommunes 
grense skal ned med minst 50 prosent* innen 2030. 



Tidligere næringsplaner
Nøtterøy
NÆRINGSAKTIV KOMMUNE

Dialog kommune/næringslivet,

INNOVASJON OG ENTREPRENØRSKAP

Gründer- og innovasjonskultur ”fra vugge til grav” 

UNG SYSSELSETTING

Arbeidsplasser for unge

ROBUST OG LEVEDYKTIG LANDBRUKSNÆRING

Utnytte produksjonsmuligheter og ivaretar kulturlandskapet. 

REISELIV OG OPPLEVELSE

Utvikling av reiselivsnæringen og naturbaserte opplevelser. 

NÆRINGSAREALER

Tilrettelegging for næringslivets behov

Tjøme
MÅL: Økt sysselsetting – flere i arbeid

Hvordan:  Innsats mot regionale arbeidsplasser, 
lokale arbeidsplasser og arbeidstiltak. 

MÅL: Økt verdiskapning i regionen 

Hvordan: Det utvikles arbeidsplasser som er 
attraktive for Tjømes innbyggere 

MÅL: Økt verdiskapning i lokale næringer 

Hvordan:  Satse konsentrert på næring hvor Tjøme 
har et komparativt fortrinn 

Mål: Tydelig posisjon 

Hvordan: Se vår rolle i regional sammenheng.



PÅGÅENDE INITIATIV LOKALT OG 
REGIONALT
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Besøksstrategi Tønsberg Færder

Mål – 5 år

• Tønsberg Færder blir et helårlig reisemål med 
profesjonalitet og verdiskaping på linje med 
de beste i Norge.

• Grep: Historie og natur, helårsopplevelser, 
kommunen som utviklingspartner, bærekraftig 
reisemål



Besøksstrategi Færder Nasjonalpark

Videreføre strategien fra forvaltningsplanen

• 4.2.1 Tilretteleggingsstrategi

• 4.2.2 Informasjonsstrategi

• 4.2.3 Samarbeidsstrategi

• 4.2.3.1 «Utslippsfri nasjonalpark» og 
Miljøsertifisert reiseliv



Andre regionale prosjekter

• Frisk Oslofjord

• Marint grenseforum Skagerrak 

• Agders blå vekst satsing

• Nettverk marine nasjonalparker





AKTUELLE TEMAER/TRENDER
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4 områder med stort vekstpotensial

En grønnere 

økonomi

En mer 

internasjonal 

økonomi

En mer 

tjenestebasert 

økonomi

En mer digital 

økonomi



Aktuelle temaer:
• Hva kjennetegner næringskommunen Færder?

• Næringsarealer

• Senterutvikling (Teie, Borgheim, Tjøme sentrum)

• Hvilke næringer er det særlig viktig å tiltrekke seg/legge til rette for 
(reiseliv, maritimt, fornybart, landbruk/mat ……)?

• Hvordan blir Færder attraktiv?

• Kommunens rolle ovenfor næringslivet?

• Det grønne skiftet?

• Flere?



Innspill?


