
Q8 Hva slags næringsliv skal vi ha i Nome i framtida?
Answered: 75 Skipped: 35

# RESPONSES DATE

1 Skogbruk og landbruk, håndverksbedriftar som minst dekker lokalt behov (elektriker, rørlegger,
snikker, bilservice, storbilverkstad, IT og data), transportbedriftar, sandtak, Kanalcampingen,
Telemarkskanalen (turistar og ansatte), fortsatt Nome v.g.skule, Bandak, butikkar, bank,
bensinstasjon og ein kafe og ein overnattingsstad i Lunde. Gjerne også eit helsestudio og ein
kulturbedrift som Villa Lunde. Kommunen må gjera sine innkjøp lokalt. Heller ikkje drive næring i
konkurranse med private og ikkje støtte nokon meir enn andre. Men i det store og heile vil
Lundeherad nok bli eit flott bustadsområde der mange dagpendlar til Bø og til Grenland på jobb.

4/27/2018 1:30 PM

2 De vi har og hjelpe de som vil etablere seg 3/18/2018 10:23 AM

3 Variert. Oppfordre til å bruke lokale bedrifter og forretninger 3/15/2018 6:30 PM

4 Ett mangfold av næringsliv. Voksende. Tilrettelegge for nye bedrifter som ønsker og etablere seg i
Nome.

3/15/2018 5:56 PM

5 Ønskelig å få "alt vi trenger" lokalt, men ikke så lokalt at det ikke er "liv laga" Et tilbud som
eksisterer i nabobygda bør nødvendigvis ikke være her - samarbeid for at "alle" skal overleve i sin
virksomhet

3/14/2018 11:29 PM

6 et næringsliv som grundere kan ta en del av. 3/14/2018 10:53 PM

7 Vi er gode på industri 3/14/2018 10:31 PM

8 Grønne arbeidsplasser 3/14/2018 9:53 PM

9 Industri så lenge det varer, kunstig intelligens kommer når er usikkert, derfor etablering av itfirma 3/14/2018 10:30 AM

10 Variert av både små og større bedrifter. 3/13/2018 8:17 PM

11 0 3/13/2018 8:04 PM

12 Dem kan først skaffe seg en næring. 3/13/2018 7:36 PM

13 Grønn industri og grønn forskning 3/13/2018 7:17 PM

14 Mest mulig variert. Håper på at hjørnesteinsbedriftene overlever. Aktiviteten omkring Sørnorsk
Boring er spennende og framtidsretta.

3/13/2018 7:02 PM

15 Ta vare på det vi har. Allsidig . 3/13/2018 6:52 PM

16 En blanding av Industri og kompetansearbeidsplasser. Etableringen av Nome Kompetansehus er
veldig bra, NI jobber også bra for å tiltrekke seg nye industribedrifter.

3/13/2018 5:48 PM

17 En blanding av industri og kompetansearbeidsplasser. Nomekompetamsehus AS er en god
etablering, NI jobber også bra for å tiltrekke seg ny industri.

3/13/2018 5:27 PM

18 Det er viktig å bevare handelsnæringen av flere grunner: i forhold til turister, i forhold til levende
sentrum og tilflytting og som sosialt treffpunkt. Viktig å videreutvikle de unike
smhandelsopplevelsene og butikkene. Vi har ikke behov for storhandel, for den konkurransen kan
vi ikke ta. Men legge til rette for de unike butikkene. Dette er butikker som vil trekke folk til
sentrumene våre. Tenker fx på Skomaker Lambertus på Ulefoss og Victoria & Henrik i Lunde. Vi
må og videreutvikle oss som turistdestinasjon. Her har vi et hav av muligheter. Men vi bør ga et
fokus på aktiv turisme både på og langs kanalen vår. Tenker særlig st vi må utvikle
opplevelsesmulughetene rundt kanalen. Tenker at vi også i fremtiden vil ha et aktivt landbruk her,
men med et helt annet fokus enn dagens. Kanskje kan man utvikle noen gårder til
opplevelsesgårder hvor både lokale og eller turister kan være med i produksjon på gården og
dyrke egne matvarer. Kanskje må vi tenke nytt om hva vi skal dyrke og produsere. Tror dessuten
atte bærekraftig og miljøvennlig fokus på landbruk et nødvendig om det skal overleve. Kanskje
også lokale gårdsutsalg eller en egen gårdsbutikk i sentrum med lokalproduserte varer?

3/13/2018 5:23 PM

19 Helsevesen,brannstasjon,politi, 3/13/2018 5:10 PM
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20 Gi støtte til allerede eksisterende bedrifter, og være positive til nyetableringer. Viktig å få på plass
overnattingsmulighet og campingplasser.

3/13/2018 2:58 PM

21 Som nå 3/13/2018 2:36 PM

22 Satse på gründere og ha kreative jobber 3/13/2018 1:08 PM

23 Et variert et. 3/13/2018 12:29 PM

24 Fremtidens arbeid har vi ikke mulighet til å forutsi - men utdanningen kan tilrettelegge for at barna
skal få kompetanse til å utvikle kunnskap og innsikt som vil gjøre det mulig å skape arbeidsplasser
og nytenkning.

3/13/2018 12:20 PM

25 Unngå bommer som deler kommunen 3/12/2018 10:14 PM

26 svak spørreundersøkelse 3/12/2018 8:50 PM

27 variert. industri, jordbruk, turisme. transport. Helst nye arbeidsplasser og. 3/11/2018 1:13 PM

28 hvis vi tenker forretninger, er det kundene som avgjør dette, jo flere kunder, dess bedre og flere
forretninger, men for å få til dette er vi avhengig av at flere bosetter seg i kommunen. Det vil også
hjelpe at kommunale etater ser viktigheten av å bruke lokale tjenester, både av hensyn til miljø og
å styrke eget næringsliv/skatteinntekter. Vi bør ha en langsiktig plan for utvikling av våre to senter.
Hvordan Lunde og Ulefoss skal se ut, hvilke bygninger som skal være til næring og hva som kan
omreguleres, hvor har vi plass til eventuelt nye næringsbygg. Det blir stadig større utfordringer å
drive detaljhandel, mye pga netthandel, vi må derfor sørge for å være gode på det vi gjør og også
få inn ny næring. Bedriftene er hjørnesteinene i kommunen, de må ha gode rammevilkår og her er
gode veier helt avgjørende

3/7/2018 6:21 PM

29 Viktig med lik fordeling mellom statlig/kommunal og privat bedrifter 3/7/2018 1:51 PM

30 Mest mulig allsidig. 3/6/2018 11:15 PM

31 Blandene alt mulig i grunn så det øker jobbmuligheter! 3/6/2018 5:19 PM

32 Et mye mer variert næringsliv. 3/6/2018 3:55 PM

33 industri og turisme 3/6/2018 12:25 AM

34 Turisme/handel, landbruk, industri 3/5/2018 5:05 PM

35 Bygge videre på det næringslivet vi har i dag. SE det i sammenheng med de
utdanningsinstitusjonene vi har i kommunen. Turisme, se det i sammenheng med kanalen.

3/3/2018 4:05 PM

36 Små og mellomstore bedrifter som tenker innovativt. Håndverksbedrifter, handel , kreative
småbedrifter

3/3/2018 11:43 AM

37 Bedre tilbud av butikker 3/2/2018 12:07 AM

38 Det bør være et variert næringsliv. 2/27/2018 9:14 PM

39 Bærekraftig og endringsorientert. Høyt fokus på endringsledelse og muligheter gjennom teknologi
og markedsutvikling utvikling. Utnytte digitaliseringens muligheter og det digitale samfunn som
møter oss i full fart.

2/27/2018 10:01 AM

40 Gjøre oss selvforsynte så langt det lar seg gjøre med mat og energi. 2/26/2018 11:41 PM

41 Industri, turisme. 2/26/2018 11:17 PM

42 Så variert som mulig. Ta vare på nyetableringer og allerede eksisterende virksomheter. 2/26/2018 7:52 PM

43 Forhåpentligvis mer tjenesteyting, service og kompetanse. Men ikke minst: industri basert på våre
naturressurser!

2/26/2018 5:04 PM

44 Turist og ta vare på hjørne bedrifter som Bandak, con-form, Tveito, Ulefoss jernverk og ikke minst
små ulike butikker.

2/26/2018 12:52 PM

45 Vi bør ha det næringslivet vi har i dag men vi kommer til å bli truet av netthandle og alle de
mulighetene som ligger der.

2/26/2018 10:03 AM

46 Legge til rette for ny teknologi. God infrastruktur 2/26/2018 12:27 AM

47 Vi har jo det meste og de vi har er dyktige. Men, klart prisnivå er viktig. Det må ligge på hva
befolkningen kan betale. Burde være gode økonomiske midler for gründere så de tørr satse

2/25/2018 11:57 PM

2 / 4

Folkets melding til Nome kommune



48 vi må tenke på og utvikle næringen der hovedtrafikken går for bi, plassere arbeidsplasser som
ikke se synlige er vågalt i disse dager

2/25/2018 11:27 PM

49 Allsidig - styrke dagens industribedrifter, Fensfeltet, kompetansearbeidsplasser, 2/25/2018 11:01 PM

50 Også i framtida vil næringslivet i Nome være dominert av små bedrifter. Det må være lett å
etablere sin egen arbeidsplass. Det må være lov å feile med etableringen. Nome vil også i
framtida ha et variert næringsliv: jord/skogbruk, bygg/anlegg, produksjon, handel, reiseliv, arbeid
og oppdrag utenom kommunen.

2/25/2018 12:25 PM

51 Turisme, teknologi, 2/4/2018 3:50 PM

52 All type næringsliv. Men viktig med god infrastruktur, tilrettelegging og rask behandlingstid for div.
søknader og annet.

2/4/2018 11:32 AM

53 Mest mulig variert og mangslunget. Bygge videre på det vi allerede har, men også være åpen for
nye ideer.

2/1/2018 12:11 AM

54 utvinning av mineraler og turisme. Bygge opp Lanna som Norges eneste innenlandshavn. Nome
kommune må begynne å ta innover seg at det går en kanal som heter Telemarkskanalen tvers
gjennom heile kommunen, det er rett og slett en nasjonalskatt.

1/31/2018 9:43 PM

55 Dann næringsklynger hvor småbedrifter kan hente kunnskap 1/30/2018 3:10 PM

56 Allsidig,industri,mangfoldig-forretningsliv,skoler,landbruk,skogbruk,bergverk,turisme,overnatting, 1/29/2018 8:11 PM

57 Vi må ha et næringsliv som er omstillingsdyktig / endringsvillig 1/29/2018 6:08 PM

58 Viktigste for oss i utkant nå og frem i tid vil være infrastruktur... kan ikke få sagt hvor viktig det vil
bli.. gode å raske løsninger på tog å bilvei

1/27/2018 5:10 PM

59 Et konkurransedyktig næringsliv med produkter og tjenester som er etterspurt. Rom for
skapertrang og grundervirksomhet, legge tilrette for dem som vil prøve

1/26/2018 12:12 AM

60 Turistnæring, industri. Viktig å beholde Bandak gående. 1/25/2018 3:53 PM

61 Fler og fler jobber fra en PC, noe som gjør en næringshage svært viktig for at miljøer og kreativitet
kan utvikles. Det er viktig å ivareta de store bedriftene i kommunen som har mange
arbeidsplasser. Jeg tror næringslivet blir mer preget av små private aktører.

1/25/2018 1:00 AM

62 Industri 1/24/2018 10:30 PM

63 Utvikle og satse på det me har og benytte mulighetene som dukkar opp. Fensfeltet bør bli prioritert
som nysatsing

1/24/2018 9:53 PM

64 Et inkluderande og aktivt næringsliv. Opprettholde de arbeidsplassene som er idag og prøve og
utvide/ starte nye.

1/24/2018 6:00 PM

65 Mer turisme. Kanalcampingen i Lunde har gjort mye for handelsstanden der. Vi er også gode på
transport i Nome.

1/24/2018 11:45 AM

66 Forhåpentligvis gruvedrift, men og bondenæring. Dyrehald og landbruk er viktig, samt turisme og
handel. Industri er noko som alltid har vore viktig, og fortsatt er det

1/24/2018 10:41 AM

67 Grønne næringer. Utnyttelse av råstoffene på Fensfeltet uten at "hele kommunen bare blir et
gruvehull". Ta vare på industritradisjonene og ta dette med inn i fremtidig utvikling. Kompetanse
tilknytta de grønne næringene.

1/24/2018 1:34 AM

68 Vill være avhengig av hva folk har kompetanse til å drive fra kommunen 1/23/2018 11:28 PM

69 Industri, mekanikk, IT 1/23/2018 10:46 PM

70 Det vil være krevende å holde stand mot større handelssentrum som Bø og Skien, men det
handler om å klare å skille seg ut i mengden. Gå nye veier og våge å være innovative.

1/23/2018 10:35 PM

71 Industrien må bygge ny kompetanse på eksisterende industrierfaring. Viktig å sats på fremtidens
arbeidsliv som koding, tjenesteyting og service.

1/23/2018 10:14 PM

72 Mangfold. Bevare industri. 1/23/2018 8:21 PM

73 Variert. Viktig at huseiere legger inn en innsats når det kommer til vedlikehold og fasade. Det er
mange gamle og utslitte bygg i Nome kommune. Det er lite inspirerende for noen som går med en
drøm. Bruke hverandre. Kommunen bør gå forran som et godt eksempel. Bruk lokale
entreprenører. Lokale fabrikker. Og butikker.

1/23/2018 8:21 PM
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74 Vanskelig å si. 1/23/2018 8:05 PM

75 Satse på turisme. Industri 1/23/2018 7:57 PM
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