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Om Lerum…
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«Saman gjer vi Sogn til ein attraktiv og livskraftig region»

«Skal vi få til noko stort på ein
liten plass, må vi løfte i lag»



Kompetanse

Tettstadutvikling

Arealplanlegging
Bustad og næring 

Helse og omsorg

PatriotismeKultur- og 
fritidstilbod

Barnehage og 
skule

Infrastruktur

Skatt og avgifter

Viktige faktorar for næringsutvikling og verdiskaping

Sogn skal vera best på næringsutvikling og 
verdiskaping basert på naturgitte ressursar!



1. Tilrettelegge areal og planar for å sikre vekst for næringslivet
a. Industri- og teknologiknutepunkt  - kva rolle har dei ulike områda? 
b. Utvikle tomtestrategi næring – oppdatere reg.planar

2. Bustadutvikling
a. Ligge i forkant
b. Ulike typar bustader - rekkjehus – einebustader – leiligheiter – nyetablerarar

3. Tettstadutvikling
a. Skule/barnehage/idrettshall – framtidsretta løysingar og sambruk
b. Sentrumsareal og møteplassar
c. Regionanlegg?

Arealplanlegging bustad og næring.
Tettstadutvikling

8

Kompetanse

Tettstadutvikling

Arealplanlegging
Bustad og 

næring 

Helse og omsorg

PatriotismeKultur- og 
fritidstilbod

Barnehage og 
skule

Infrastruktur

Skatt og avgifter



Infrastruktur - Veg
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• Vårt største klimaavtrykk kjem frå transport

• Betre kommunikasjonar gir betre konkurranseevne som igjen gir betre botnlinje
• Ferger og bompengar
• Dieselavgift og -forbruk
• Slitasje

• Betre kommunikasjonar sparar miljøet og betrar klimaavtykket

• Det må tenkjast langsiktig – med store nok løyvingar til å gjera vegbygging gjennomtenkt og framtidsretta! 
• Sjå lange strekningar under eitt!
• Langtransport i tunell gjennom fjellet!
• Turistane i veg over fjellet!



Kompetanse
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• Dagens arbeidstakarar stiller større krav til:
• fleksibiltet
• velferdsordningar
• balanse mellom jobb og fritid
• medvirkning
• karriere
• samarbeid og moglegheit til sjølvstendig initiativ 
• godt omdøme
• berekraft
• internasjonalt miljø

• Rett yrkesfagleg- og høgskuletilbod

• Samspel skule og næring



Mat og drikke
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Mat og drikke
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Initiativ på mat og drikke i Sogn…
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• Omdømmebygging av Sogn er eit langsiktig arbeid for å styrkja regionen som bu- og 
arbeidsregion. www.sogn.regionraad.no

• Kva posisjon vil Sogn ha?
• Kva er det unike med Sogn?
• Kva ynskjer Sogn å bli kjent for?

• Kva tenkjer folk utanfrå om Sogn?

Sogn 

14

http://www.sogn.regionraad.no/
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Vitemeir - Møteplass

Regionalt 
vitensenter med 

40.000 besøkande

Næringsaktivitet -
næringshub i 

Sogndal Kommune

SmakeMeir –
kafe/kantine

Rekruttering Utdanning Samarbeid

Synergier Sambruk Sosial berekraft

Eigarar:
Vestlandfylkeskommune Vestlandsforsking
Høgskulenpå Vestlandet Sogn Næring
Kaupanger Næringsforening NITO
Sogndal kommune Sunnfjord kommune
Kinn kommune Lærdal kommune
Aurland kommune Vik kommune
Luster kommune

Over 50% eigarskapav VLFK(33) og Sogndal kommune(18)



Tufta på vår identitet og våre ressursar

Reiseliv (Fjord, fjell, bre, snø)

Energi (fornybar kraft, kroppen, kosthald)

Industri og teknologi (industri 4.0, internet of things)

Næringsmiddel (havbruk, mat, bær)

Transport (båt, bil, energi, tryggleik)





DØME Lerum
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Korleis kan vi bli tydelegare på kva berekraft i Lerum er?

Korleis kan vi gjere det enkelt?



Prosess

GEELMUYDEN KIESE

SWOT – Oppsummering funn (basert på intervju)

STYRKER SVAKHETER

1. Konkurransefortrinn: Lokalaktør med lang tradisjon, familieeid
2. Sterk standing i lokalmiljøet
3. Assosiasjoner: Differensierer seg fra Nora på NORSK, BÆR, SOGN
4. Seriøs arbeidsgiver: Godt arbeidsmiljø med faste og hele stillinger, høy 

organisasjonsgrad og høy intern tillit
5. Trine er en god leder med godt omdømme
6. Forkjemper for etisk handel, med tydelige leverandørkrav

1. Syltetøy: Mange råvarer er ikke norske
2. Jordbærsyltetøy: Nora klar vinner i smakstest med flere av sine 

produkter
3. Korporativt: Lerum involverer seg for lite i råd og utvalg som legger 

rammer for bransjens egen utvikling
4. Mangler tydelig klimaregnskap, med mål og rapportering
5. Flere savner Lerum på møter, case, forretning om bærekraft
6. Får ikke frem posisjon og bærekraftsarbeid tydelig nok

MULIGHETER TRUSLER

1. Gjøre det enklere å finne bærekraftige dagligvarer i butikkhyllen
2. Matsvinn: Samarbeid med COOP på all frukten som kastes
3. Emballasje: Samarbeid med Hold Norge Rent eller Grønt Punkt om 

produkt- og emballasjedesign
4. Avgift på emballasje: jobbe for å endre grunnavgiften for emballasje 

slik at det blir mer attraktivt å bruke gjenvunnet materiale
5. Lage et godt økosystem – ta ansvar i hele verdikjeden
6. Ta ansvar for kystlinjen Sognefjorden – nullvisjon om plast i havet
7. Merkevarearkitektur – Ingen vet at Lerum produserer ZERoh!
8. Eie bærekraftig «FRUKT OG BÆR» i Norge

1. Største risiko: Utnytting av immigrantarbeidere (Sosial dumping), og 
arbeidstakerrettigheter

2. Matsvinn: ny matkastelov kan legge mye ansvar på produsentleddet
3. Emballasje: økt fokus på emballasje kan føre til nye 

politiske/regulatoriske krav
4. Dagligvarebransjens bærekraftsmål kan fort lempes over på 

produsentleddet, som f.eks. Lerum
5. Avgiftssystemet: endring i sær- og miljøavgifter kan slå ut 

negativt/positivt for Lerum
6. Transport: Mange smale veier
7. Media: Nora og Lerum ansett som syltetøymafiaen
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		STYRKER		SVAKHETER

		Konkurransefortrinn: Lokalaktør med lang tradisjon, familieeid
Sterk standing i lokalmiljøet
Assosiasjoner: Differensierer seg fra Nora på NORSK, BÆR, SOGN
Seriøs arbeidsgiver: Godt arbeidsmiljø med faste og hele stillinger, høy organisasjonsgrad og høy intern tillit
Trine er en god leder med godt omdømme
Forkjemper for etisk handel, med tydelige leverandørkrav		Syltetøy: Mange råvarer er ikke norske
Jordbærsyltetøy: Nora klar vinner i smakstest med flere av sine produkter
Korporativt: Lerum involverer seg for lite i råd og utvalg som legger rammer for bransjens egen utvikling
Mangler tydelig klimaregnskap, med mål og rapportering
Flere savner Lerum på møter, case, forretning om bærekraft
Får ikke frem posisjon og bærekraftsarbeid tydelig nok



		MULIGHETER		TRUSLER

		Gjøre det enklere å finne bærekraftige dagligvarer i butikkhyllen
Matsvinn: Samarbeid med COOP på all frukten som kastes
Emballasje: Samarbeid med Hold Norge Rent eller Grønt Punkt om produkt- og emballasjedesign
Avgift på emballasje: jobbe for å endre grunnavgiften for emballasje slik at det blir mer attraktivt å bruke gjenvunnet materiale
Lage et godt økosystem – ta ansvar i hele verdikjeden
Ta ansvar for kystlinjen Sognefjorden – nullvisjon om plast i havet
Merkevarearkitektur – Ingen vet at Lerum produserer ZERoh!
Eie bærekraftig «FRUKT OG BÆR» i Norge		Største risiko: Utnytting av immigrantarbeidere (Sosial dumping), og arbeidstakerrettigheter
Matsvinn: ny matkastelov kan legge mye ansvar på produsentleddet
Emballasje: økt fokus på emballasje kan føre til nye politiske/regulatoriske krav
Dagligvarebransjens bærekraftsmål kan fort lempes over på produsentleddet, som f.eks. Lerum
Avgiftssystemet: endring i sær- og miljøavgifter kan slå ut negativt/positivt for Lerum
Transport: Mange smale veier
Media: Nora og Lerum ansett som syltetøymafiaen









GEELMUYDEN KIESE
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Naturen

Lokalsamfunn

Menneske

Foredling

Ernæring

TA VARE PÅ



Skal vi få til noko på ein liten plass, 
må vi løfte i lag





• Løfte kvarandre – ta og gi

• Tydeleg på roller

• Prioritere knallhardt

• Definere kva regionen skal vere

Oppsummert
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