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Prosjektet « Framover sammen»

« Framover sammen» er et IPR-prosjekt for å styrke 
næringsutviklingen gjennom samhandling for å skape flere 
arbeidsplasser og høyere verdiskapning.

Delprosjekter:

• Oppdatere næringspolitisk strategi for 
Ringeriksregionen 

• Vertskapsattraktivitet

• Regionalt klyngeprosjekt

 Desember 2020 Søknad til fylkeskommunen om 
prosjektstøtte for å organisere og styrke 
næringsutviklingen i «nye» Ringeriksregionen.

 Fylkeskommunen bevilget kr.1.150.000 over 2 år med 
forutsetning om kommunal delfinansiering.

 Februar 2021 besluttet regionrådet å bidra med kr. 
700.000 over to år.

 Kostnadsfordeling etter modellen i samarbeidavtalen



Organisering



Workshop (digital) 12. januar



Utkast til næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen



Kommunestyremøte i Ringerike kommune 
03.02.22

Næringspolitisk strategi 
for Ringeriksregionen

Steinar Aasnæss

Førstelektor, Campus Ringerike 
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“Hvis du ikke vet hvor
du skal, vil du 

sannsynligis ende opp
et annet sted”

Flere arbeidsplasser og høyere verdiskaping
 Et variert næringsliv med arbeidsplasser som sysselsetter 

befolkningen og hvor enda flere kommer i arbeid

 Økt verdiskaping per innbygger i regionen

 Økt skatteinngang og derigjennom økning i det kommunale 

handlingsrommet

Vekst i arbeidsplasser i takt med befolkningsvekst
 Mål om å skape 1 ny arbeidsplass per 2. netto nye innbygger 

Mål for næringspolitikken:

S



“Hvis du ikke vet hvor
du skal, vil du 

sannsynligvis ende opp
et annet sted”

Strategiske satsingsområder: 

S

• Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk 

av tilgjengelige arealer

• Klynger og nettverk

• Kunnskap og kompetansebygging

• Trekke virksomheter og kompetanse til 

regionen

• Entreprenørskap og innovasjon

• Næringsutvikling knyttet til regional vekst 
og offentlige investeringer
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Næringspolitisk strategi skal 

bidra til å skape vekst i hele

regionen. 

En regionalt samordnet og 

spisset næringspolitikk

sammen med en proaktiv 

arealforvaltning og

gode samferdselsløsninger, 

skal bidra til å spre veksten
til hele regionen.



Næringspolitisk strategi Ringeriksregionen
- strategimodell for prioriteringer, diskusjon og vurderinger



Kommunens muligheter for 
påvirkning 

i næringsutviklingen 



Gode vertskommuner:

Ser næringsutviklingsarbeidet som en del av 
kommunens arbeid for gode lokalsamfunn 

Identifiserer egne geografiske og næringsmessige 
fortrinn og utfordringer, og legger disse til grunn for 
faktisk handling,

Er opptatt av forutsigbarhet ved å utvikle og holde fast 
på en langsiktig strategi 

Sørger for at arbeidet er godt forankret 

God dialog og involvering av lokalt næringsliv
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Vekstbarometeret 

Lav husholdningsinntekt og et lavt  
kommunaløkonomisk handlingsrom 

Svak befolkningsvekst 

Svak vekst i arbeidsplasser 

Nyetableringer primært i tradisjonelle 
næringer  

Beskjeden innovasjon, entreprenørskap og 
bruk av offentlige virkemidler 

Industri i norgestoppen

Faktagrunnlag 
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SWOT: Styrker 

Den største styrken er nærheten til Oslo, 

som gir økte muligheter for en høyere 

integrasjon med næringslivet.

Nasjonal og internasjonal forskning viser at 

veksten i arbeidsplasser, verdiskaping, 

lønnsomhet og befolkning tiltar med 

redusert reisetid til de store økonomiske 

kraftsentrene
i et land.
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SWOT: Svakheter 

Lavt utdanningsnivå, en for lav andel 

kunnskapsbedrifter og for få virksomheter 

med høy verdiskaping.

Mange unge med attraktiv kompetanse 

velger

jobber og bosted i Oslo.

Regionen er beskjedent representert

i nasjonale politiske organer i de store 
selskapene. 
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SWOT: Muligheter 

Ringeriksbanen og ny E16

Veg og bane Hokksund Roa

Store næringsarealer tilrettelagt for 

næringsetablering 

Regionforstørring med større næringsmessig 

og sosialt mangfold

Etablering av virksomheter med høyere 

verdiskaping som følge av økt 

næringsmessig integrasjon med Oslo
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SWOT: Trusler 

Lavt entreprenørskap og beskjeden 

gründervirksomhet i næringer med høye 

verdiskaping. 

Manglende tilgang på strøm fra riksnettet 

En ikke optimal arealdisponering

En trussel for næringsutvikling vil kunne 

være manglende kommunal rolleforståelse, 

kompetanse og kapasitet knyttet til 

næringsutvikling



Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk av 
tilgjengelige arealer
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Klynger og nettverk
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Kunnskap og 
kompetansebygging
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Trekke virksomheter og 
kompetanse til regionen



Entreprenørskap og innovasjon
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Næringsutvikling knyttet til regional 
vekst og offentlige investeringer
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Strategien er utarbeidet av:


