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Regional plan for innovasjon og næringsutvikling 2021-2033. 
Høringsuttalelse fra Askøy kommune 

Vestland fylkeskommune sitt prosjekt "Berekraftig verdiskaping" har høye ambisjoner 
for utvikling av næringsliv og lokalsamfunn her vest. Et stort antall aktører er invitert til 
samarbeid for å utvikle en næringsplan som kan løfte regionen gjennom "det grønne 
skiftet". Askøy kommune ser på dette som et viktig initiativ.  
Vi er inne i en overgangsfase i det norske samfunnet og behovet for samhandling og 
samarbeid er kanskje større enn noen gang før. Planutkastet beveger seg på et svært 
overordnet plan, og det er ikke vanskelig å slutte seg til både analysen og tankene om 
tiltak som der kommer fram.  
 
Askøy kommune har i sin drøfting brukt mest tid på å diskutere "Handlingsprogram 
2021" som dreier seg mye om organiseringen av det videre planarbeidet. 
Dersom "Berekraftig verdiskaping" skal lykkes, må det skapes sterke bånd mellom 
prosjektet og virkeligheten i lokalsamfunn Vestlandet rundt. Og dersom prosjektet skal 
ha legitimitet og bli møtt med tillit, må kommunene sitte sentralt i prosjektet med 
innsyn og muligheter for å påvirke. Det er selvsagt at det er fylkeskommunen som 
folkevalgt organ som tar initiativet til et prosjekt som dette. Like selvsagt må det være at 
folkevalgte i kommunene er viktige medspillere i en prosess som kan gripe inn i mange 
lokalsamfunn. Slik organisasjonen nå er skissert, ser vi det som selvsagt at Askøy 
kommune er representert i minst to av arbeidsgruppene. Fortrinnsvis Grønn 
næringsutvikling og Areal for næringsutvikling.  
 
I det foreliggende utkastet til organisering spiller kommunene en svært perifer rolle, 
med unntak av Bergen. Vi mener det er et alvorlig feilgrep og en undervurdering av de 
andre kommunenes rolle og kompetanse. 
 
Askøy vil være en sentral aktør i planarbeidet, da kommunen er et naturlig bindeledd, 
både geografisk og demografisk mellom kommunene i regionen. Spesielt med tanke på 
etablering av blå bybane og godstransport på sjø, som vil kunne knytte sammen fylket på 
nye måter. Et grønt skifte forutsetter fornuftig arealbruk og smarte transportløsninger.  
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Ny grønn landbasert industri, elektrifisering av biler, båter, etablering av landstrøm og 
elektrifisering av sokkelen, vil doble el-forbruket i bergensområdet. Manglende kapasitet 
i kraftnettet på kort sikt vil derfor kunne hindre realisering av disse planene. Dette blir 
derfor en av de viktigste utfordringene som må løses dersom vi ikke skal forsinke det 
grønne skiftet.  
 
Askøy kommune har netto utpendling, noe som tilsier at flere arbeidsplasser lokalt vil 
kunne gi redusert behov for transport og mindre trafikk. Dette vil også være til gode for 
våre nabokommuner, jfr. målene i Byvekstavtalen. 
 
Kommunen har flere attraktive næringsområder, flere nær eller ved sjø, med kort 
avstand både til Bergen og Bergen lufthavn. Her er både ledige næringsarealer og 
muligheter for utvidelse. 
 
Vi har også mange bedrifter som kan bidra til det grønne skiftet gjennom såkalt smart 
spesialisering (utvikle nye grønne forretningsområder basert på eksisterende næringers 
kompetanse og teknologi), både i form av kompetanse pr i dag, men også i form av 
potensiale, gitt mulighet til utvikling. (Høyteknologiske bedrifter innen olje og 
gass/offshore.) 
 
Askøy kommune ser det som positivt at Vestland fylkeskommune har tatt initiativ til å 
utarbeide en regional plan for innovasjon og næringsutvikling, og legger til grunn at 
Askøy kommune blir involvert i arbeidet. 
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