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Vi heiar fram dei som vil starte si eiga 
bedrift 

• Kurs for dei som ønskjer 
å starte si eiga bedrift 

• Råd og økonomisk 
støtte til dei som startar 
bedrift 
– Kommunane 
– Innovasjon Norge 

• Nyttig informasjon på 
www.driftig.no 
 

www.sfj.no 

http://www.driftig.no/


Vi legg til rette for utvikling av 
bedriftene våre 

• Råd og økonomisk 
støtte 
– Innovasjon Norge 
– Kommunane 

• Legg til rette for nærare 
samarbeid mellom 
bedrifter 
 
 

www.sfj.no 



VI har eit mål om å legge til rette for 
fleire interessanne arbeidsplassar 

• Samordnar innsatsen gjennom ein 
verdiskapingsplan 
– www.verdiskapingsplanen.no 
– Som er hjelparane sin plan der dei samarbeidande 

aktørane heiar fram dei som ønsker å satse 
• Hjelparane = m.a. Innovasjon Norge, kommunane og 

fylkeskommunen 
– Og der vi målber felles innsats for å få til utvikling i 

fylket 
• T.d. betre integrering av arbeidsinnvandrarar 
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http://www.verdiskapingsplanen.no/


Folketal 

www.sfj.no 

Arbeidsplassar Levekår og  
attraktivitet 
 



Verdiskapingsplanen sin om 
gjennomgangsbustadar 

www.sfj.no 

Vi legg til rette for fleire gjennomgangsbustadar 
• Dette inneber 

– Vi stimulerer kommunar og utbyggarar ved å informere om 
aktuelle løysingar og lærdom frå andre fylke (m.a. frå Hamarøy 
kommune i Nordland)  

• Kven gjer kva 
– Den praktiske oppfølgjinga ligg til kommunane, i samarbeid med 

aktuelle utbyggjarar 
– Distriktssenteret vil motivere gjennom kunnskapsdeling, i 

samarbeid med dei andre partnarane 
– Og informere om alternative løysingar for å få til fleire 

gjennomgangsbustadar 
 

 



Gjennomgangsbustadar . .  

• Ønskjer saman med Distriktssenteret kome i 
kontakt med kommunar som er motiverte for 
å arbeide godt med denne problemstillinga 
– Få til fram gode føredøme 

• Som kan nyttast i det vidare innsalet 
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Bustadutvikling 

• Attraktivitet viktig når vi skal tiltrekke oss folk 
– Og ikkje minst bustadtilbodet 
– Og ikkje minst høvet til å prøvebu 

• Viktig å analysere behovet i området for å 
finne dei beste løysingane 
– Og ha tilbod som også fangar opp nye trendar og 

nye grupper 
• Og gløym ikkje arbeidsinnvandrarane 

– Integrering er ei viktig satsing i www.verdiskapingsplanen.no 
 

www.sfj.no 

http://www.verdiskapingsplanen.no/
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