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Ringeriksregionens næringsteam

• Etablert juni 2019

• Rådmennenes næringsfaglige og rådgivere

• USN, Campus Ringerike v/samfunnskontakt

• Overvåker hva som blir gjort 

• Hvilke resultater som blir nådd under de ulike strategiene

• Hjelper teamet med analysegrunn, som Vekstbarometeret

• Fokus

• Kjører felles prosess for utarbeidelse av kommunale næringsplaner

• Felles maler

• Samkjører noen aktiviteter



Ringeriksregionens næringsteam

• Ringerike kommune tok initiativet til etableringen og fasiliterer

teamet i oppstarten

• Etter hvert rullere på oppgaven fasilitering

• Møtene holdes i de ulike kommunene – bli kjent med 

hverandres næringsliv og kommuner



2-1 Næringsplan 

Handlingsplan for Næring, Ringerike kommune 

Åshild Lie, prosjektleder



Hvordan skape en ny arbeidsplass pr. 2. netto innbygger? 

• «2-1 Næringsplan», en handlingsplan for næring, 
utarbeides på bakgrunn av næringspolitisk strategi 
for Ringeriksregionen; 
«Fremover sammen»

• Et verktøy til bruk for deg som politiker
..og for oss som administrasjon 

• Handlingsplan som verktøy:
• Gi retning for hvilke hovedområder

som skal jobbes med

• Være en aktivitetsplan for hvert prioritert satsningsområde

• Beskrive hvem som har ansvar for gjennomføring og 
oppfølging 

• Skal sette tidsperspektiver for gjennomføring 

• Være et interaktivt – digitalt verktøy, 
som er enkelt å bruke



Satsningsområder 

Handlingsplanen skal baseres på de seks 
strategiske satsningsområdene i 
næringspolitisk strategi «Framover sammen»:

1. Proaktiv arealforvaltning og optimal bruk 
av tilgjengelige arealer 

2. Klynger og nettverk 

3. Kunnskap og kompetansebygging 

4. Entreprenørskap og innovasjon

5. Trekke virksomheter til regionen 

6. Næringsutvikling knyttet til regional vekst 
og investeringer

Handlingsplanen skal fungere som et verktøy 
med konkrete aktiviteter, som resulterer i at 
strategi gjøres om til handling. 



Medvirkning 

• Ikke en planprosess etter 

plan- og bygningsloven 

• Næringslivet inviteres til 

frokostmøte 12. november 

• Politikermedvirkning 

• Løpende orientering, og 

medvirkning 

• Verksted i januar 

• Politisk styringsgruppe 

(Strategi og plan)



Framdriftsplan

• 22.10.2019 Orientering Strategi og plan 

• 12.11.2019 Frokostmøte for næringslivet

• Januar 2020* Verksted for politikere 

• Januar/februar* Rådet for Ringeriksregionen/Ringerikstinget

• Februar 2020* Orientering Strategi og plan 

• Mars 2020* Innstilling Strategi og plan 

• Mars/april 2020* Vedtak Kommunestyret 

Løpende møter i prosjektgruppe og med Ringeriksregionens næringsteam

*avventer møtekalender for 2020



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


