
Hva er «styrket 
næringsfellesskap»? 

Hvorfor må BID på norsk 
lanseres i Norge nå? 

 



Stavanger Sentrum AS – STAS  

• Etablert i 2007 som en fortsettelse av «Samarbeid 
for Sentrum». 

• Stavanger Gårdeierforening og BYEN er gått inn i 
STAS. 

• Eies av: 

– Stavanger kommune        40% 

– BYEN          20%  

– Stavanger Gårdeierforening       20% 

– Næringsforeningen i Stavanger-regionen      20% 



BID – en definisjon 

BID – Business Improvement District -  er et presist avgrenset område, 
for eksempel i en by, hvor de næringsdrivende gjennom avstemming 
vedtar at de sammen skal investere i tiltak som styrker deres områdes 
konkurranseevne.  
 
BID kommer ikke i stedet for offentlige tjenester, men i tillegg til. 
 
BID’en utvikles, administreres og betales av de private gjennom en 
obligatorisk kontingent. 
 
På norsk:  
• Styrket næringsfellesskap eller  
• Næringsområde med forbedringspotensial.  

 



Litt historie..  



Hvor finnes det BID nå? 
 • Canada, USA, England, Skottland, Serbia, Sør-

Afrika, Ny-Zealand, Tyskland, Albania, Irland, 
Japan, Belgia, Jamaica. 

• Over 1.700 BIDs, halvdelen av dem i USA. 

 

Flere byer og land vurderer innføring av BID. 
Blant annet er det under utredning i Sverige. 



Hvorfor BID ?  

Tredelt begrunnelse: 
• Handelen og andre aktiviteter i byens sentrum har 

stagnert, eller gått tilbake. 
• Sentrumsutvikling er avhengig av et tett og 

forpliktende samarbeid mellom de næringsdrivende og 
det offentlige. 

• Det å bygge et tett og forpliktende samarbeid på 
frivillighet har klare begrensninger, særlig med hensyn 
til finansiering. Over tid har denne formen for 
frivillighet en tendens til å gå i oppløsning. 

• Flere steder er det meget vanskelig å få nasjonale og 
internasjonale kjeder og konsern med i frivillig 
samarbeid. 



Hva gjør en BID?  

Aktiviteten kan bygge på en forretningsplan som 
er basert på tilbakemeldinger fra de aktuelle 
deltakerne. Typiske oppgaver: 

• Markedsføring: 
– arrangementer, festivaler, salgsaktiviteter, nyhetsbrev, magasin, kart, nettside, gavekort, 

omdømmebygging. 

• Tilgjengelighet: 
– arbeide for gode parkeringsmuligheter, smidige vareleveranser, gode kollektive løsninger. 

• Samarbeids- og høringsorgan: 
– Være kommunens kontaktpunkt for næringsdrivende i sentrum, være høringsinstans, aktiv 

deltaker i byutviklingssaker (torg, belysning, beplantning osv.) 



Hvordan etablere en BID?  

• Det utarbeides en forretningsplan for det 
definerte området for eksempelvis fem år. 

• Planen sendes alle næringsdrivende i området 
for avstemming. Avstemmingsreglene må 
avklares – én bedrift – én stemme?, vekt etter 
omsetning, eiendomsverdi eller en 
kombinasjon? 

• Det må bestemmes hva som er flertall – 50,1 
%, 2/3, må flertallet representere minst 50% 
av omsetningen eller eiendomsverdiene? 



Hvordan etablere en BID?  
….fortsetter 

• Er det flertall, er alle forpliktet til å delta. 

• Avstemmingen er bindende for det antall år 
man har bestemt, vanligvis fem år, men tre 
forekommer også. 

• Kommunestyret må til slutt vedta at 
ordningen iverksettes. 



Avstemmingserfaringer i UK  

I perioden 2005 – d.d. har 165 områder gått til 
avstemming.  

• 138 (84%) har sagt ja, 26 er inne i periode 2. 

•   27 (16%) har sagt nei. 

•      1 har sagt nei etter periode 1. 

• I USA og Canada har bare 1% sagt nei til å gå 
videre med ny periode.  



Hva koster det? 

• Det må utredes hvordan kontingenten skal 
beregnes. Eiendomsverdi, omsetning, andre 
alternativer? 

• I Stavanger ser vi for oss at samlede inntekter 
minst må ligge på kr 5 mill. pr år (4 mill. nå). 

• Vi ser også for oss at kontingenten ikke vil 
avvike mye fra dagens 0,35% av omsetningen. 



Hvordan komme videre?  

• Vi må få politisk gehør for ordningen. 

• Det må utarbeides en stortingsmelding med 
nødvendige lovhjemler. 

• Forsøksordninger. 

• Evaluering. 

• BID-lov.  



Hvorfor vil STAS ha BID?  



Etableringen av STAS var ikke nok.. 

• Frivillighet fører til at for mange ikke bidrar til 
felleskapet. Jo flere som er med i fellesskapet, 
jo større innflytelse får vi. 

• Utelivsbransjen er nesten helt fraværende. 

• Vi bruker altfor mye tid på å verve 
medlemmer og skaffe økonomisk grunnlag for 
aktiviteter. 



Vi taper omsetning..  



Gapet øker.. 



Kjøpesentraene presser oss.. 



Er sentrumspolitikk for mye vern og  
for lite næring?   



BID i offentlige utredninger  



Konklusjon i 2007.. 



Hva har STAS gjort?  

• Medlemmene er enige at innføring av BID er et 
hovedpunkt for STAS. 

• Vi har hatt møter med politisk ledelse i Stavanger 
– de er for når næringslivet er for. 

• Tatt det opp i næringsforeningenes storbygruppe. 

• Det har vært flere artikler i avisene og 
Rosenkilden. 

• Vi har hatt møte på Stortinget med AP-
representant. 



Brev til Erik Solheim… 



Svar fra Erik Solheim… 



Informasjonsbrosjyre.. 



Avisintervjuer.. 



Spørsmål til politikerne i valgkampen.. 


