
Q10 Hvordan skal kommunen legge til rette for flere arbeidsplasser?
Answered: 71 Skipped: 39

# RESPONSES DATE

1 Vera ekspedite og tjenestvillige, å ta alle henvendingar alvorleg. Ha tomter, og helst også bygg,
klare. Men truleg er det aller mest naturleg er å samarbeide med den nye Midt-Telemark
kommune; viss ikkje vil nok eventuelle nye arbeidsplassar lett havne ute i Grenland.

4/27/2018 1:30 PM

2 Fortsette med heltidsprosjektet 3/18/2018 10:23 AM

3 Tørre å satse på gründere 3/15/2018 6:30 PM

4 Ved å ha en reguleringsplan som gagner næringsvirksomhet. Være fremoverlente og effektive ved
forespørsler om etablering.

3/15/2018 5:56 PM

5 MTNU bør ha fast, bekjenntgjort kontordag i Nome. Kommunen bør i større grad kjøpe lokalt. 3/15/2018 9:28 AM

6 Kommunen kan bruke egne bedrifter i anbudsrunder, feks lekeplassutstyr fra Søve. 3/14/2018 10:53 PM

7 Jobbe målrettet mot å fylle tomme bedriftslokaler 3/14/2018 10:31 PM

8 Næringsarealer i Helgja, fokus på nærheten til Grenland 3/14/2018 9:53 PM

9 Mer etablering av bedrifter på Ulefoss, Lunde er mindre attarktivt da det er lenger unna Grenland
og dårlig veiforhold

3/14/2018 10:30 AM

10 Lave kostnader bla.mindre eiendomsskatt og enda viktigere bedre veger. 3/13/2018 8:17 PM

11 Ihvertfall IKKE legge ned bedrifter og tilbud slik som feks biblioteker. Det var et skikkelig sjakktrekk
av kommunen...

3/13/2018 8:04 PM

12 Byn og jobb selv 3/13/2018 7:36 PM

13 Styrke infrastruktur , redusere kommunale avgifter i startfasen, gode tomter og nytenking av
eksisterande bygg

3/13/2018 7:17 PM

14 Være POSITIVE og RASKE ved enhver henvendelse. 3/13/2018 7:02 PM

15 Skape økt vekst. Gi støtte. 3/13/2018 6:52 PM

16 Sikre at hele prosessen ved feensfeltet blir i kommunen, også etterarbeidet når mineralene er
hentet ut. Åpne for utbygning av næringslokaler

3/13/2018 6:05 PM

17 Gå ut av MTNU og ansette egen Næringsjef. 3/13/2018 5:48 PM

18 Trekke seg ut av MTNU og ansette en egen næringssjef. 3/13/2018 5:27 PM

19 Det kommer jo selvfølgelig ann på hvilken sektor man ønsker arbeidsplasser i. Men tror strukturen
med næringsarbeid per i dag må endres. Tror kommunen gjør lurt i å drive eget næringsarbeid
fremfor å kjøpe denne tjenesten av MTNU. Alt henger sammen med alt, og dette blir ekstra tydelig
i en lite kommune som Nome. Ved å selge ut en så grunnleggende og viktig tjeneste som
næringsarbeid, mister man mye av lokalkunnskap, samkjøringsverdi med andre viktige etater og
fokus på hele bildet (som er viktig for å skape nye arbeidsplasser). Man unngår og
interessekonflikter mellom de ulike kommunenen hva gjelder anbefalekng av hvor man bør
etablere seg osv. Her har jeg flere uheldige eksempler. Det er og viktig med en tett dialog med
allerede eksisterende næringer både i forhold til videreutvikling av mye arbeidsplasser og nye
ideer som kan komme frem. Det er og viktig at kommunen støtter oppunder allerede eksisterende
næringer og benytter seg av lokale bedrifter. Det ligger mye makt PG muligheter i anbudsreglene.
Men først og fremst mulighet som er svært viktig for lokale bedrifter. Nome kommune må å vise
seg sonen attraktiv og dynamisk kommune i forhold til ungdom som flytter it for å studere, slik at vi
er attraktive når disse er ferdig å studere. Tilflytting og næringsarbeid henger uhyre tett sammen.
Her MÅ kommunen tenke nye strukturer for å lykkes.

3/13/2018 5:23 PM

20 Tenke langsiktig 3/13/2018 5:10 PM

21 Arbeide aktivt med å få nyetableringer enten det gjelder bedrifter eller butikker. 3/13/2018 2:58 PM
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22 Start-up kontor. Midt Telemark næringsutvikling MÅ være mer SYNELIGE i nome. Ikke kun i Bø.
Nærlingslivfrokoster eller annet med ulike temaer og kompetansepåfyll. Næringssjef i kommunen
må være på ballen og på tilbudssiden når folk ønsker å etablere seg. Kommunen må også tørre å
satse noen slanter for tilrettelegging. Det nytter ikke «spare seg til fant».

3/13/2018 1:09 PM

23 Styrke de som vil starte noe eget 3/13/2018 1:08 PM

24 Støtte opp om de bedriftene som er og prøver seg i nome. Slik det er nå må du ha en "uvanlig"
bedrift for å få støtte. Starte "vanlig" butikk er det ingen som vil hjelpe med. Ei heller bankene. Og
da blir det ikke mye liv i nome!

3/13/2018 12:29 PM

25 Tørre å satse på gründere. 3/13/2018 12:20 PM

26 heie på de som ønsker å etablere seg. vi må ha bredbånd til alle, gode veier og gjerne miljø for å
starte. kan kommunen være med som inspirator? prøve å få til en kultur hvor man har lyst å
skape?

3/11/2018 1:13 PM

27 må være en pådriver og god samarbeidspartner for de som ønsker å etablere ny bedrift/forretning.
Bør ligge en plan i bunn for hva vi trenger innenfor detaljhandel

3/7/2018 6:21 PM

28 Boliger, leiligheter for unge/barnefamilier. Telemark er billig å bo fremfor Vestfold/Buskerud 3/7/2018 1:51 PM

29 Være åpne for nye ting. F.eks. utbygging. Positive og hjelpe nye som vil etablere seg. 3/6/2018 11:15 PM

30 Gi alle en sjanse,jeg selv har møtt låste dører flere ganger og da legge vekk tankene med hvem
den enkelte hører om mennesker i bygdene gi dem sjanser å vær åpen og inkluderende,er mange
mennesker selv med lite skoler har vokst på mye praksis og lærdom!

3/6/2018 5:19 PM

31 Oppstarts-støtte, hjelp til å komme igang, tilgjengeliggjøre kontorlokaler i startfasen. 3/6/2018 3:55 PM

32 Vektlegge infrastruktur, internett, mobilnett, vegforbindelser. 3/5/2018 5:05 PM

33 ha eit apparat i kommunen som et lavterskeltilbud å henvende seg til for personer som ønsker å
starte opp med aktiviteter. Være kreativ ifh til nytenkning, og kommunen må møte personer som
har ideer med venlighet og positivitet

3/3/2018 4:05 PM

34 Markedsføre kommunen på en mye mer aktiv måte. "Leite" etter grundere, oppsøke utflytta nome
folk. Starte i ungdomsskolen å informere om etableringsordninger m m

3/3/2018 11:43 AM

35 Bedre parkeringsmuligheter i sentrum slik at vi får flere hender i arbeid i butikkene og flere som vil
handle der

3/2/2018 12:07 AM

36 Stimulere økt gründervirksomhet. Min erfaring er at gründervirksomhet i Nome ofte møter for
mange vanskelige regler i det byråkratiske

2/27/2018 9:14 PM

37 Ha klare og ferdigregulerte arealer. Være på tilbudsida og PRIORITERE næringslisvet dersom
noe haster å få utført fra kommunens side.

2/27/2018 10:01 AM

38 Ved å gjøre oss avhengige av lokalt landbruk, vil det måtte bli flere arbeidsplasser knyttet til dette. 2/26/2018 11:41 PM

39 Ikke være trege på tilbakemeldinger. 2/26/2018 11:17 PM

40 Imøtekommenhet/hjelp/støtte ved forespørsler. Det er eksempler på at interessenter er blitt møtt
på en måte de har opplevd negativt, slik at de har valgt en annen kommune. Gjelder også ved
tilflytting.

2/26/2018 7:52 PM

41 Den store mangelen i dag er nye, byggeklare næringstomter sentralt på Ulefoss - særlig tilrettelagt
for handel.

2/26/2018 5:04 PM

42 Støtt privat bedrifter istf utvide kommunale arbeidsplasser. 2/26/2018 12:52 PM

43 Sagamoen, dagsrud og lunde 2/26/2018 12:27 AM

44 Gode økonomiske betingelser, lettvint og behjelpelig byråkrati 2/25/2018 11:57 PM

45 Åpne for flere tomter/industri felt langs riksveg 36 og ikke redde for å tenke nytt. 2/25/2018 11:27 PM

46 Gode næringsarealer, rask behandling av søknader, god infrastruktur (fiber), næringsfondsmidler,
aktivt MTNU

2/25/2018 11:01 PM

47 Etableringstøtte, næringstomter, næringslokaler. Mineralutvinning på Fen! 2/25/2018 12:25 PM

48 F.eks lavere arbeidsgiveravgift 2/4/2018 3:50 PM

49 Kommunen kunne først og fremst benytte seg av lokale entreprenører og andre lokale forretninger 2/4/2018 11:32 AM
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50 Stimulere og støtte nye ideer og tiltak. Fremme lærlingeplasser. 2/1/2018 12:11 AM

51 Administrasjonen må ønske dette, det må være lett å etablere seg og det skal gå gjetord om dette
blant etablerere og entreprenører, små og store foretak. Fram til nå har kommunen systematisk
sabotert ett hvert forsøk på nyetablering. Som kommunen sikkert kjenner til er kommunen en
attraktivt sted for mange som trenger billig bolig og tjenester fra NAV, hvorfor ikke snu dette på
hodet?

1/31/2018 9:43 PM

52 Lag en portal hvor småbedrifter kan hente kompetanse som trengs i kortere perioder 1/30/2018 3:10 PM

53 Ved å tilby lokaler/tomteareal/hjelp og støtte til etablering,ta inn lærlinger ,parkarbeidere ( "vakre
Lunde og Ulefoss")

1/29/2018 8:11 PM

54 Ved etableringstilskudd/ rådgivning og arealer 1/29/2018 6:08 PM

55 Få ræva ut av stolen å bli mere positive til det som skjer å ikke minst skjønne at dere er en service
anstalt for oss som betaler deres lønn.. kort å enkelt forklart.

1/27/2018 5:10 PM

56 Se 8, sørge for at basis infrastruktur er bra, særlig veier og nett/mobil. Et planverk som gir rom.
Positiv til all eksisterende virksomhet. Videreføre samarbeidet i MTNU. Være en attraktiv
kommune å bo i slik at kompetente personellresurser er tilgjengelig/blir boende

1/26/2018 12:12 AM

57 kommunen må tørre å satse på utbygging av boliger, "felles områder" både ute og inne(se på
evjudalen i Bø). Bruke lokale tjenester og varer. Gjøre det lettere å starte egne små bedrifter.

1/25/2018 1:00 AM

58 Kutte ut formueskatt og eiendomsskatt 1/24/2018 10:30 PM

59 Fleire fulle stillingar for dei som ønsker det,satse på turisme og være på tilbudssida for å få fleire
innbyggarar som kan bidra til å satse her i Nome

1/24/2018 9:53 PM

60 Sørge for å opprettholde de som allerede eksisterer og videeutvikle noe som allerde fungerer. 1/24/2018 6:00 PM

61 Jo ve forebyggende imot Jantelov og arroganse 1/24/2018 1:21 PM

62 Nome må ihvertfall prøve å være en "ja" kommune. Sørge for at det finnes næringstomter. 1/24/2018 11:45 AM

63 Kommunen bør satse på å få bedrifter til å etablere seg i Nome, me kan spille på
arbeidsgjevaravgifta som er lågare her enn i nabokommunane, rimlegare og store tomter for
industri og kjøpesenter, kort veg til storbyen skien/porsgrunn. Gode parkeringsmulighetar som er
gratis, ikkje bommer eller rushtrafikk. God kommunikasjon mellom bedrifter og kommune. Og me
har nå eit godt utbyggd fibernett for internett. Det som gjennstår er å få ein betre mobildekning.
Spessielt i Helgen er det dårlig, dette er viktig, og det bør snarast byggjast ut slik at heile
kommunen har mobildekkning.

1/24/2018 10:41 AM

64 Finne ut hva som kan gjøre kommunen aktuell for større bedriftsetableringer, både nyetableringer
og tilflytting av bedrifter. Kommunen må i alle fall ha tilgjengelige arbeidstakere med rett
kompetanse i rimelig nærhet. Bosted og arbeidsplasser henger sammen. Ha et godt tilbud til
etablerere og bedrifter gjennom et næringsutviklingsapparat som både er kjent med og ofte
tilstede i kommunen.

1/24/2018 1:34 AM

65 Barnehager og skoler ! Avgjørende for å få og holde på yngre mennesker - da kommer butikker
klubber osv av seg selv. Og det vil bli flere arbeidsplasser på flere områder. Folk flest ønsker å
jobbe der di bor...

1/23/2018 11:28 PM

66 Kjappe å tilby tilrettelegging. Og boliger 1/23/2018 10:46 PM

67 Har ikke tro på at arbeidsinnvandring fra F.eks Nederland er veien å gå. Viktig å støtte ideer som
er innovative og framtidsretta.

1/23/2018 10:35 PM

68 Høre på næringslivet om hvilken tilrettelegging de har behov for. 1/23/2018 10:14 PM

69 Branding av kommunen. Kurs i innovasjon og entreprenørskap. Flere kvinnelige gründere? 1/23/2018 8:21 PM

70 Vi må jobbe for tilflytting. Kommunen må bruke kommunen. Bedrifter må gjøre seg attraktive for å
vokse.

1/23/2018 8:21 PM

71 Barnehage, skole og helse og omsorg bør satses på. 1/23/2018 8:05 PM
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