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Strategi & utviklingsavdeling 



Bygge gode relasjoner mot eksisterende og nytt næringsliv 



Bygge gode relasjoner mot eksiterende og nytt næringsliv 

 
 

 

• Analyserer skatteinngang og arbeidsplasser m.m 
• Ringer og avtaler bedriftsbesøk. Bekrefter med 

kalenderinnkalling og forslag på aktuelle tema å samtale 
om: 
• Hva og hvem er X bedrift? 
• Hvilke planer har dere framover? 
• Muligheter og utfordringer 
• Forventninger til kommunen 
• Hva kan jeg/vi gjøre for dere? Avklare forventinger 
• Ellers samtale om det som du/dere er opptatt av  
• Kan du tipse meg om andre bedrifter jeg bør 

besøke? 
 



 Relasjonsbygging -  bli kjent - Eks på bedriftsbesøk 
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Relasjonsbygging -  bli kjent -  eks på bedriftsbesøk 



Relasjonsbygging – bli kjent med utviklingsaktører/virkemiddelapparat 

 
 



Refleksjoner etter over 60 bedriftsbesøk 

• Positive til bedriftsbesøk og at jeg tar kontakt 
• Dette fortsetter jeg med  

• Optimisme  
• Noen opplever andre dager  - spesielt handelsnæringen 

• Næringslivet tar samfunnsansvar og bidrar inn i utvikling av 
Ringerike   
• Kultur, idrett, folkehelse….. 

• Rekruttering – flere melder om behov for annen type kompetanse 
• Nettverk og klyngesamarbeid – det virker! 

 
 



Refleksjoner etter over 60 bedriftsbesøk 

 
• Flere innspill på: 

• Kommunen som tilrettelegger 
• satse på nye ideer 
• Arealplaner 

• Ha nok næringsareal og tydelig på hvor vi skal vi de ulike næringene 
• kjappe prosesser 
• styrke Hønefoss by 
• Minimere interessekonflikter (næring/bolig) 
• Kommunens innkjøp – innovativ anskaffelser 

• holde trykket oppe på veg/bane 
• Styrke samarbeid med USN  

 
• Kommunen må ta mer initiativ til SAMLOKALISERING, SAMARBEID, KLYNGER  og TYDELIG 

RETNING (næringspolitikk/næringsplan) 
• Arenaer, dialog og «en dør inn»  

 
 

 
 
 



En dør inn Kommunene bør s ette s eg i 
førers etet for  s amarbeid og 
s amordne virkemiddelapparatet 
 
Virkemiddelapparatet må  ha 
 felles  mål og s trategi 
 tydelig bes tilling  
 

 
Suks es s kriterier  
 forankre politis k/  

rådmanns nivå –  
 s ikre eiers kap 
 nødvendig finans iering   
 s amkjøre alle de dyktige 

enkeltmennes kene  
 tydelig ledels e og 

kommunikas jon   
 en dør inn s om er 

rett/krafts amle 
 
Gevinsten er effektiv og god 
organisering som reduserer 

 
  



Tale med en tunge  

  



Bidra til næringsetableringer og lede prosesser for næringsutvikling  

  
Ønskt situasjon Nå- situasjon 

  

GAP som 
fordrer 
endring 



Rådmannens forslag til vedtak 

  
 
• Hole/Jevnaker/Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for 

Ringeriksregionen «FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og vedtar strategien.  
 

• Næringspolitisk strategi skal evalueres 2. hvert år. Rådet for Ringeriksregionen er ansvarlig for å 
sikre at denne prosessen gjennomføres. 
 

• Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendig ansvar for å utarbeide toårige 
handlingsplaner i samsvar med mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi. Jevnakers 
handlingsplan utarbeides når også næringspolitisk strategi for Hadeland foreligger. 
 

• Ordfører-/rådmannsmøtet i Ringeriksregionen overlates ansvaret for å beslutte hvordan 
kommunene i fellesskap skal arbeide med, følge opp og rullere den regionale næringsstrategien 
videre. Gjennomføring og rullering av strategien skal skje i samarbeid med næringsliv, USN og 
virkemiddelapparatet i regionen. 
 
 



Min utvidede anbefaling 



1. Næringspolitisk strategi – oppfølging/ansvar 

 
 
• Hole, Jevnaker og Ringerike kommune slutter seg til forslag til næringspolitisk strategi for Ringeriksregionen 

«FRAMOVER SAMMEN», versjon 2.3, 5. desember 2018 og vedtar strategien.  
 

• Næringspolitisk strategi skal rulleres årlig for å evaluere måloppnåelse, følge opp tildelte oppgaver samt 
effekten av strategiens ulike strategiske satsingsområder.  Ansvar: Koordinator for Rådet for Ringeriksregionen   
 

• Næringspolitisk strategi skal være dynamisk, slik at endrede rammebetingelser eller nye muligheter for 
næringsutviklingen i regionen kan gjenspeiles i strategien.   Ansvar: Koordinator for Rådet for 
Ringeriksregionen har hovedansvaret for å følge opp strategien på regionalt nivå i samarbeid med Regionalt 
næringsgruppe; jf pkt 5. 
 

• Hole, Jevnaker og Ringerike kommune har selvstendige ansvar for å utarbeide to-årlige handlingsplaner i 
samsvar mål, strategi og tiltak omtalt i næringspolitisk strategi. Den enkelte kommune har ansvaret for å sende 
vedtatt kommunal handlingsplan til Rådet for Ringeriksregionen. 

 



2. Næringsgruppe 
  
• Opprette regional næringsgruppe der den næringspolitisk strategien er hovedfokuset   
 
• Faste møter – regionkoordinator er sekretær 
 
• «Vervet» som leder av næringsgruppa går på rundgang mellom kommunen 
 
• Gruppemedlemmene er fagansvarlig i hver kommune og ansatte i Ringerike Utvikling 
 
• En representant hver fra USN og RNF inviteres inn som gruppemedlem 
 
• Møtested skal rulleres fast mellom Hole, Jevnaker og Ringerike kommune  
 
• Finansieres gjennom egeninnsats og møtekostnader dekkes av vertskommunen   
 
• RU er utfordret på å lage felles mal for handlingsplaner 
 
• Regionordfører oppfordres til å delta på møtene   
 
 

Langsiktig mål er at «næringsgruppa» skal jobbe for å bli «næringsteam» 
 
 

 



1.Næringspolitisk strategi – oppfølging/ansvar   
2.Etablere næringsgruppe 
3.Samle virkemiddelapparatet  
 



Avslutning og takk! 
 

Heia Ringerike 
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