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Velkommen til Hurum - nærings-, bolig- og rekreasjonskommunen!

Hurums beliggenhet til hovedstadsregionen gir kommunen både utfordringer
og muligheter i form av å være et alternativ for lokalisering av
næringsbedrifter og som bosteds- og/eller rekreasjonsalternativ i en
region med sterk vekst. Vi mener at Hurum kommunes potensiale for vekst i
dette perspektivet kan synes å være stort.

Hurum har et variert næringsliv med mye innslag av hjørnesteinsindustri
og kvaliteten på våre rekreasjonsområder gjør kommunen attraktiv som
turist-/utfluktsmål for et stort omland.

For oss er det viktig at vi er en god kommune for næringslivet, som
aktivt tilrettelegger rammevilkårene både for den næringsvirksomheten vi
har og for nyetableringer. Næringsutvikling er prioritert i kommunen,
og vi håper du opplever at Hurum er en god kommune å etablere din
virksomhet i – at du er velkommen til oss!

Kommuneplanens måldel synliggjøres mål om bærekraftig næringsutvikling,
boligbygging som gir en jevn befolkningssammensetning og styrking av
senterstrukturen, samt en forsvarlig forvaltning av rekreasjonsverdier i
forhold til besøkende og fastboende.

Å utvikle «Nærings-, bolig- og rekreasjonskommunen», er sammen med
målområdene «det gode lokalsamfunn» og «balansert vekst og kommunal
tjenesteproduksjon» de 3 hovedsatsingsområdene vi ønsker for Hurums
utvikling.

Våre reiselivstilbud har hatt en flott utvikling seinere år, mye som
resultat av prosjektet «Hurumhalvøyas Skatter». Dette ønsker vi
videreført. Men områder med stor bruk utsettes for større slitasje, så
spørsmål om tilrettelegging og styring av bruken er derfor også
relevant. At vi får en ny videregående skole med tema reiseliv,
samlokalisert med nytt kulturhus og bibliotek, og at dette utvikles i
tett samarbeid mellom fylkeskommunen, kommunen og vårt lokale
næringsliv, gjør at vi nå er inne i en veldig spennende videre
utviklingsprosess.

I desember 2009 vedtok Hurum kommunestyre ny «Strategisk næringsplan
for Hurum kommune 2010-2013»
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Innen 2013 skal følgende visjon realiseres:

Hurum skal bli et godt sted å drive næringsvirksomhet som bygger
opp under en bærekraftig utvikling, fordi vi har forutsigbare, lokale
rammebetingelser, god tilgang på areal og arbeidskraft og god
tilgjengelighet til kunder og leverandører.

Næringsplanen har skissert fem næringsområder som aktuelle for utvikling
i Hurum kommune. Disse er:
1. Reiseliv, Kultur og handel
2. Regionale vekstnæringer.
3. Maritimt tilknyttede næringer.
4. Teknologi.
5. Logistikk og infrastruktur.

Den delen av næringsplanens målsettinger som kommunen har ansvaret for å
realisere, søkes innarbeidet i handlingsprogrammet, med sikte på
realisering innenfor kommunens årlige budsjettvedtak.

Realiseringen av målsettingene forutsetter et nært samarbeid med
kommunens eksisterende næringsliv og andre offentlige instanser.
Kommunen i samarbeid med Hurum Næringsråd må, i den sammenheng, påta seg
arbeidet med å utarbeide handlingsrettede strategier for å nå
målsettingene.

Se «Strategiske
Næringplan 2010-2013»

Arbeidet pågår også med å utvikle en ny Kommunedelplan for
Kystsonen. Denne planlegges ferdig i løpet av 2010.

Kommunens Plan- og utviklingsutvalg og ordfører har ansvar for den
politiske oppfølgingen av næringsområdet. Kommunens utøvende
næringsarbeid er lagt til rådmannen. Dette utøves i nær kontakt med
Hurum Næringsråd. Hurum Næringsråd har ansvar for oppfølging av vedtatt
strategisk næringsplan, veiledning til nyetablerere og bistand/kontakt
for bedrifter inn mot kommunens virksomheter. Se også Hurum næringsråds sider.

Reiselivsutvikling har for tiden et spesielt fokus, og det samarbeidets
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godt med den lokale reiselivsnæringen. Se Reiseliv/turistinformasjon og www.hurumhalvøya.no.

I tillegg er Reiselivsalliansen en viktig del av arbeidet rundt den nye
videregående skolen med tema Reisliv i Hurum. Se også om
Reiselivsalliansen: www.huvs.bfk.no

Fra Hurum kommunes Handlingsprogram 2010-2013 for innsatsområdet næring
og regionalt samarbeid
Mål for planperioden

Et variert næringsliv med konkurransedyktig industri og lønnsomme
arbeidsplasser.
- Økt verdiskapning innen bransjer der Hurum kommune har geografiske,
naturgitte fortrinn.

- Sikre god utvikling av Hurum gjennom regionalt og interkommunalt
samarbeid

Strategi

Hurum kommune må bidra til sikre:

eksisterende aktivitet
- gode rammevilkår
god arealutnyttelse
- god etablererveiledning
http://www.hurum.kommune.no
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- informasjon om mulige finansieringsordninger
- reiselivsutvikling i kommunen
- god infrastruktur
- sikring av kulturminner

- Aktiv påvirkning for at flere bedrifter etablerer seg i Hurum
- Utvikle fellesprosjekter som løfter regionen

- Interkommunalt samarbeid for kommunale tjenester

Handlings- og resultatmål 2010

- Reiselivsplanen er utarbeidet.
- Retningslinjer på reiselivsutviklingen og kommunens videre
engasjement er avklart.
- Reiselivets utviklingsmuligheter i strandsonen er avklart gjennom
arbeid med kystsoneplanen. Kystsoneplanen har næringsutvikling som ett
av planens temaområder.
- Ha startet arbeidet med implementering av måldelen i Strategisk
næringsplan 2010-2013
- Ha nedsatt en arbeidsgruppe i regi av Næringsrådet som skal arbeide
for å få økt næringsvirksomhet til kommunen
- Delta i utredning om interkommunalt selskap for VA-drift'
- Ha utredet felles IKT-plattform i Drammensregionen
- Ha deltatt i regionalt samarbeid knyttet til ny sykehusstruktur og
samhandlingsreformen

Kommentarer/tiltak

- Ansvar for planarbeidet er lagt til Hurum næringsråd
- Ved vedtak av kommunedelplanen for Holmsbu, Rødtangen og Kana har
kommunen lagt føringer for utvikling av reiselivssatsingen og det som
ligger til grunn for gjeldende reiselivsstrategier.
http://www.hurum.kommune.no
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- Kystsoneplanen ute på høring til januar og behandles politisk våren
2010
- Avholde næringslivsseminar i regi av Hurum næringsråd med mål om å
samordne iverksetting .....?
- Kommunens politiske og administrative ledelse i samarbeid med
næringsrådet
- Utredes i regi av prosjektet Godt vann Drammen
- Samarbeidsprosjekter knyttet til helse ledes av Vestregionen

Fra Hurum kommunes Handlingsprogram 2010 – 2013 for innsatsområdet
Plan og bygg

Mål for planperioden:

Ha helhetlige og koordinerte planer som gir entydige styringssignaler
- Skape trivsel og mangfold ved å involvere i beslutningsprosesser

- Tilrettelegge for gode lokalsamfunn og en god kommune å leve i
- Bevisstgjøre kommunens rolle som medspiller for næringslivet

- Kommunen skal ha en tilfredsstillende plan- og byggesaksbehandling

Strategi

- Sikre kompetanse og verktøy for å håndtere lovverk, retningslinjer
og nye oppgaver
- Ha gode planprosesser som sikrer tverrfaglighet og medbestemmelse
- Invitere fellesutvalg og ungdomsråd til å bidra i aktuelle
http://www.hurum.kommune.no
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høringsprosessen
- å sikre en forsvarlig håndtering av fallvilt
- Kommunen skal være forutsigbar og tjenestetilbudet skal tilpasses
næringslivets behov

- Det må utformes en enhetlig stabil politikk for det etablerte og
det etablerende næringslivet i kommunen.
- Den kommunale organisasjon bør tilpasses behovet for større grad av
samhandling med næringslivet.

Handlings- og resultatmål 2010

- Det er gitt opplæring i nytt lovverk og nye kommunale oppgaver
- Invitere nærmiljøfora og ungdomsråd til å bidra i aktuelle
høringsprosesser

- Dagens viltvaktordning er videreført
- Kommunen skal ta i bruk:

- Forhåndskonferanser

- Opplæring i veiledningsarbeid
- Markedsføring av tjenester

- Bruk av IKT
- «Sortering» av saker

- Økt delegering i næringslivssaker
- Innføre servicegarantier

- Kundeansvarlig
- Klargjøring av policy
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- Prosjektorganisering
- Opplæring av næringslivsledere i offentlige prosesser

- Sammenligne oss med andre kommuner
- Målsette behandlingstiden i byggesaker

Kommentarer/tiltak

- Personell kurses etter behov

- arrangere møter med befolkningen etter behov i større saker og
dialogmøter med nærmiljøfora, politikere og administrasjon.
Finne gode rutiner for nettverk for samfunnsutvikling

- en omlegging av ordningen vil medføre økte kostnader

- Reguleringsplaner skal utformes og ha bestemmelser som er slik at
byggesaker i størst mulig grad kan tas opp til behandling uten at det
først må utarbeides bebyggelsesplaner

Dersom det stilles krav utover de generelle krav i plan- og
bygningsloven til «søknader om tillatelse til tiltak» (byggesøknader),
går dette tydelig fram av reguleringsplanbestemmelsene. Slike krav
begrenses til det absolutt nødvendige og dekker et tydelig og opplagt
behov for å belyse byggesaken og er nødvendig grunnlag for kommunens
beslutning.

Byggetillatelser gis innen 3 uker etter at fullstendig «søknad om
tillatelse til tiltak» (byggesøknad) er innsendt og etter at
nabovarselets uttalefrist er utgått. Saksbehandler har tilstrekkelig
fagkunnskap til å vurdere løsninger sjøl om de ikke er beskrevet og
dokumentert i aller minste detalj

Dersom kommunen ser at det er sider ved en byggesak som er til hinder
for at tillatelse kan gis, skal bygningsmyndighetene kontakte søker
innen ei uke etter at søknaden er mottatt. Kommunen forsøker da, i
samarbeid med søker, å finne løsninger som tilfredsstiller søkers behov
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og som kan godkjennes av bygningsmyndighetene.

Kontakter i Hurum kommune

E-post: postmottak@hurum.kommune.no

tlf 32 79 71 00

Ordfører Monica Vee Bratlie
Rådmann Gudmund W. Notøy

Kontakt Hurum Næringsråd

E-post: hu-na@online.no – www.hurum.com
Daglig leder Heidi Grundtvig
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