Kristiansund kommune
6500 Kristiansund

HØRINGSUTTALELSE TIL SAMFUNNSDEL - NY
KOMMUNEPLAN FOR KRISTIANSUND KOMMUNE
•

Utviklingen av en vekstkraftig «region Nordmøre» må skje i et nært samspill
mellom kommune/offentlige myndigheter og næringsliv.
KNN bidrar gjerne til et fortsatt samarbeid med kommunene for å oppnå dette.

•

KNN ønsker at kommunene i vårt nedslagsområde utformer tydelige målsettinger
og rammebetingelser for utvikling av bærekraftige arbeids-, bo- og serviceregioner.
Skal dette lykkes er det viktig å utarbeide gode strategier for næringsutvikling og
etablering av arbeidsplasser.

Til høringsutkastet vil vi uttale følgende:
KNN er opptatt av at samfunnsdelen og arealdelen henger sammen.
Vi har i tidligere høringsuttalelse gitt uttrykk for at arealdelen ikke må stå i motstrid til
overordnede mål som nedfelles i samfunnsdelen.
KNN er positiv til at kommuneplanens samfunnsdel viderefører kommunens arbeid for en
bærekraftig utvikling.
KNN er tilfreds med at næringslivet er uttrykt å være en viktig medspiller for å lykkes med
den lokale samfunnsutviklingen.
Befolkningsutviklingen som prognoseres av SSB er bekymringsfull. Den forventede veksten
frem mot 2050 er særdeles lav og ligger langt under befolkningsveksten i de to andre
regionbyene i fylket. Det vil derfor være nødvendig å ha stort fokus og innsats mot de
faktorer som kan påvirke befolkningsutviklingen. Innsatsen må da konsentreres om
næringsutvikling, arbeidsplasser, bolyst og regionsenterets attraktivitet.
KNN er spesielt opptatt av at regionsenteret Kristiansund kun har en arbeidsplassdekning på
98 % (ifølge fylkesstatistikk 2020). For å øke arbeidsplassdekningen er det nødvendig at
kommune, næringsliv og næringsorganisasjoner samarbeider tett for å medvirke til flere
næringsetableringer og arbeidsplasser.
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•

KNN vil uttrykke et klart behov for å sikre at det er avsatt tilstrekkelige næringsarealer,
med riktig plassering, for perioden frem til 2032. Dette er helt avgjørende for den
jobben som må gjøres for å øke arbeidsplassdekningen i Kristiansund.

•

KNN mener det er avgjørende for den videre utviklingen av Nordmøre at det regionale
samarbeidet blir både tettere og sterkere. Etablering av større kommuner på Nordmøre
må komme som resultat av dette.

•

Den bomfrie Atlanterhavstunellen gir grunnlag for å styrke bo- og arbeidsregionen
Averøy og Kristiansund. KNN vil oppfordre kommunene Averøy og Kristiansund til å
etablere god dialog og gjerne felles planlegging knyttet til m.a. næringsutvikling og
boligarealer.

•

KNN mener det er nødvendig med fortsatt stort fokus på samferdselsløsninger for
Nordmøre, for å utvikle et større bo- og arbeidsmarked. Både flyplass, hurtigbåt,
innfartsvei, sykehusveien, Halsafjordsambandet, Todalsfjordforbindelsen og
Talgsjøen/Edøy-forbindelsen er viktige saker og prosjekter for Kristiansund og Nordmøre.

•

KNN er opptatt av at regionen sikres tilstrekkelig kraftforsyning inn til området. Dette er
nødvendig for å utvikle kraftintensive arbeidsplasser i regionen.

•

Campus-etableringen er et særdeles viktig regionprosjekt som genererer både
kompetanseutvikling, innovasjonskraft, sentrumsutvikling og attraktivitet.

•

Kristiansund må fortsette utviklingen av regionale funksjoner innen kultur, handel og
ulike tjenestetilbud. Realisering av opera- og kulturhus vil bidra til å styrke kultur- og
opplevelsestilbudet for Kristiansund og omlandet. Trivsels- og miljøskapende tiltak
under paraplyen «Byen som regional motor» drar i samme positive retning og bidrar til
økt aktivitet og trivsel i byen.

•

KNN er opptatt av at Kristiansund kommune skal bruke sine anskaffelser til fordel for
lokalt næringsliv, så langt dette er mulig innenfor gjeldende innkjøps- og anbudsregler.

Generelt om regionale utfordringer
KNN merker seg at styrkeforholdet mellom Nordmøre, Romsdal og Sunnmøre er blitt
vesentlig endret via de kommunesammenslåinger som fant sted fra 1.1.2020.
Det er derfor nødvendig at kommunene på Nordmøre utformer tydelige strategier for
hvordan vår region kan kompensere for den «ubalansen» som nå har skjedd i Møre og
Romsdal.
Strategiene må gi klare svar på hvordan Nordmøre kan vinne frem i kampen for å tiltrekke
seg flere næringsaktører/arbeidsplasser og oppnå en positiv befolkningsutvikling.
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Med bakgrunn i våre innledende merknader vil KNN foreslå følgende konkrete tillegg og
presiseringer i samfunnsdelen:
Den varme byen
Hovedmål: Slik vil vi ha det

Strategier: Slik gjør vi det

Vi har et attraktivt og
levende sentrum, kjent for
tilgang på opplevelser og
møteplasser, med aktivitet
året rundt

•

Vi vil avklare forutsetninger og forutsigbarhet - med
sektormyndighetene - for å oppnå økt fortetting i
sentrumsområdene

•

Vi vil legge til rette for parkeringsløsninger under
bakken før det gjennomføres ytterligere reduksjon i
parkeringstilbudet i sentrum

•

Vi vil sørge for økt trivsel og tilgjengelighet - via gode
byrom og gode parkeringsløsninger - for å bidra til å
etablere flere handels- og servicenæringer i sentrum

Den kloke byen
Hovedmål: Slik vil vi ha det

Strategier: Slik gjør vi det

Vi vil løfte bypolitikk og
•
arbeidsplasser på toppen av
den politiske agendaen for
å skape næringsutvikling og •
attraktivitet, optimisme og
stolthet.
•

Vi vil sørge for tilstrekkelige næringsarealer som er
ferdig regulert, og som oppfyller behovene til et bredt
spekter av næringsvirksomheter
Vi vil sikre en rask og forutsigbar saksbehandling overfor
næringslivet
Vi vil yte god service og veiledning og utføre en effektiv
saksbehandling i arbeidet med reguleringsplaner og
byggesaker

Den smarte byen
Hovedmål: Slik vil vi ha det

Strategier: Slik gjør vi det

Vi skal være en aktiv
pådriver for tett samarbeid
mellom næringsliv, Campus
Kristiansund og FOI-miljøer
om forskning, utvikling og
innovasjon

•

Vi skal posisjonere Kristiansund som «senter» for videre
satsing på blå-grønn næringsaktivitet

•

Vi skal gjøre det attraktivt å etablere og drive ulike typer
næringsvirksomhet og næringsklynger i
Kristiansundsregionen

•

Vi vil styrke samarbeidet med næringslivet og
forskningsmiljøer om utvikling av klimasmarte løsninger
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Den modige byen
Hovedmål: Slik vil vi ha det

Strategier: Slik gjør vi det

Vi har utviklet et godt
samarbeid mellom
kommune og næringsliv
som bidrar til verdiskaping
og flere arbeidsplasser i
regionsenteret

•

Vi skal utvikle Kristiansund som en «næringsvennlig
kommune»

•

Vi skal møte næringsaktører med en positiv innstilling,
bidra med løsningsorienterte holdninger, utvise
fleksibilitet og godt skjønn og gi klare svar og raske
beslutninger
Vi skal ha et synlig kontaktpunkt og en etablert arena
for dialog og informasjonsflyt med næringslivet

•

Kristiansund, 13.11.2020
Med vennlig hilsen
Kristiansund & Nordmøre Næringsforum AS

Ole Jonny Rugset
Daglig leder
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