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Kommunestyrets behandling 11.02.2019:
Repr. Inger Heidi Francker (Ap) fremmet følgende forslag:
Vestby kommune vokser, og ikke bare i antall innbyggere, men også på bedriftssiden.
Det vil si at kompetansen innen flere næringer og områder også øker lokalt i Vestby, og
arbeiderpartiet vil derfor oppfordre Vestby Bedriftsforum til i størst mulig grad å benytte
seg av lokal kompetanse-der det er mulig, i arbeidet med strategi og utvikling.
Dette er også noe som kan kunne sees i sammenheng med flere av pkt i søknaden, og
vil derfor være ett positivt signal fra starten av.
Søknaden forespeiler en foreløpig tidsplan på kortsiktige tiltak i løpet av 1. og 2. kvartal
2019, og Vestby Bedriftsforum bes komme tilbake til kommunestyre med resultater og
fremdrift innen utgangen av 3. kvartal 2019.
Repr. Louise Brunborg-Næss (MDG) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber Vestby Bedriftsforum komme tilbake med en utbedret søknad hvor
næringens egeninnsats og samarbeid med Son Næringsforening og Akershus
Reiselivsråd dokumenteres.
Repr. Annette Mjåvatn (Ap) ba om gruppemøte.
Votering:
Formannskapets innstilling fikk 5 stemmer og falt (H).
Repr. Louise Brunborg-Næss forslag ble vedtatt mot 5 stemmer (H).
Kommunestyrets vedtak 11.02.2019:
Kommunestyret ber Vestby Bedriftsforum komme tilbake med en utbedret søknad hvor
næringens egeninnsats og samarbeid med Son Næringsforening og Akershus
Reiselivsråd dokumenteres.
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Saksutskriften bekreftes
Vestby, 13.februar 2019
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Tidligere behandlinger

Formannskapets behandling 28.01.2019:
Votering:
Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets vedtak 28.01.2019:
Vestby kommune innvilger søknaden fra Vestby Bedriftsforum om et beløp på 260.000
kroner for å styrke og utvikle digital infrastruktur for næringsliv og forbrukere i og rundt
Vestby kommune.

Saksfremlegg
Rådmannens innstilling:
Vestby kommune innvilger søknaden fra Vestby Bedriftsforum om et beløp på 260.000
kroner for å styrke og utvikle digital infrastruktur for næringsliv og forbrukere i og rundt
Vestby kommune.

Vedlegg:
Søknad Vestby Bedriftsforum
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SAKSUTREDNING:
Bakgrunn for saken:
Vestby Bedriftsforum har i brev av 11. desember 2018 søkt om 260.000 kroner til tiltak
for å styrke og utvikle digital infrastruktur for næringsliv og forbrukere i og rundt Vestby
kommune.
I søknaden blir det vist til strategiplanen «Vestby mot 2030 - Strategi og tiltak for
utvikling av reiseliv og handel i Vestby kommune», og at det er avsatt midler til tiltak for
å gjennomføre denne planen.
Vestby Bedriftsforum ønsker å styrke og utvikle digital infrastruktur i og rundt Vestby
kommune gjennom å:







Styrke den samlede digitale strategien for reise- og handelsliv
Flere målrettede tiltak for et mer samlet reise- og handelsliv i kommunen
Utvikle og reetablere en levende aktivitetsplan for Vestby kommune, innbyggere
og næringsliv
Informere, inspirere, øke kompetanse og på annen måte bistå eksisterende og
nye næringslivsaktører i Vestby kommune
Informere, inspirere, øke kunnskapen og på annen måte bistå beboere og
besøkende i Vestby kommune med målsetting om mindre handelslekkasje
Etablere solide og lønnsomme arrangementer rettet mot både nærings- og
forbrukersegmentet i Vestby kommune.

Vestby Bedriftsforum har satt opp en grov fordelingsnøkkel for bruk av midler som det
er søkt om:





Utvikling av digitale plattformer som en felles applikasjon estimert til 150.000
kroner. Den største delen av denne posten vil gå til innleie av kompetanse for
teknisk og designmessig utvikling av applikasjonen.
Utvikling og innhold og teknisk løsning av nettside for domenet
www.mittvestby.no. Utvikling av innhold og teknisk løsning er estimert til 50.000
kroner.
Honorar opp mot 50.000 kroner til innleide ressurser over en begrenset
tidsperiode under oppstart av prosjektet.
Arrangere en samling i Vestby kommune (Vestby Nord) for å informere om
prosjektet, samt innhente relevant informasjon og øke erfaringsbasen generelt.
Arrangementet er beregnet til en kostnad på 10.000 kroner.

Vurdering:
Målet med å styrke og utvikle digital infrastruktur i og rundt Vestby kommune er i tråd
med strategiplanen «Vestby mot 2030 – Strategi og tiltak for utvikling av reiseliv og
handel i Vestby kommune».
Vestby kommune har avsatt 260.000 kroner for 2018 og 150.000 kroner for 2019 til
kostnader til denne strategiplanen. Beløpet tilsvarer én tredjedel av de totale anslåtte
kostnadene for tiltak som ligger i strategiplanen. Resterende finansiering er forutsatt i all
hovedsak å komme fra næringslivet gjennom direkte tilskudd eller egeninnsats. Det
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framkommer ikke noe i søknaden som gir en indikasjon på at næringslivet skal inn med
tilskudd og/eller egeninnsats i forbindelse med å styrke og utvikle digital infrastruktur.
Kommunestyret vedtok i sitt første møte i 2018 nevnte strategiplan, jf. k-sak 2/18.
Søknaden fra Vestby Bedriftsforum forelå først på slutten av 2018, og er den eneste
kommunen har fått vedrørende søknad om midler for oppfølging av strategiplanen.
Rådmannen anser det som viktig at man kommer i gang med oppfølging av planen selv
om man nå ligger an til å bruke over 60 prosent av de kommunale midlene. For å sikre
at man har nødvendig framdrift i prosjektet, ønsker rådmannen å utbetale det søkte
beløp i to omganger.
Rådmannen legger til grunn at Vestby kommunes kostnader til strategiplanen skal
holdes innenfor det beløpet som allerede er bevilget av kommunestyret, dvs. 410.000
kroner.
Konklusjon:
Vestby kommune innvilger søknaden fra Vestby Bedriftsforum om et beløp på 260.000
kroner for å styrke og utvikle digital infrastruktur for næringsliv og forbrukere i og rundt
Vestby kommune.
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