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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



Ringeriksregionen 2021: 
Fortsatt et godt sted å bo, leve og drive 

næringsvirksomhet

• Fortsatt en region med lave husholdningsinntekter og 
begrenset kommunaløkonomisk handlingsrom  

• Moderat vekst gjennom flere år, ingen endring i    
næringsstruktur 

• Stort potensial for næringsutvikling
Optimismen tilbake
Store arealer tilgjengelig
Betydelig industrietableringer på gang, som på utnyttes 

• Konkurrerende regioner med et forsprang i næringsutvikling? 
Lavere oppstart og ferdigstilling av næringsbygg 
Behov for endring av næringsstruktur            
Få byggeklare næringsarealer for kontor   

• Kraftsamling om næringsutvikling 



• Husholdningenes inntekt 

• Grunnlag for privat velferd og kjøp 
av varer og tjenester 

• Hole; 626 000 kr. Stabilt 85 000 kr 
over landsgjennomsnittet

• Ringerike; 504 000 kr. stabilt rundt                                                
36 000 kr under 
landsgjennomsnittet

• Jevnaker; 540 000 kr. Nedgang, nå       
8 000 kr under landsgjennomsnittet 



Gir rammer for kommunenes budsjett og offentlig 
kommunal velferd og tjenestetilbud  

Skatteinngang 2021 - 2019 i % av 
landsgjennomsnittet

• Hole; 109%, 114% 117%

• Ringerike; 88%,  88% 85%   

• Jevnaker; 84 % 82% 79%  

• Modum: 80%

• Krødsherad: 109%

Hole har høyest kommunale frie inntekter i 2021



•Befolkning: 

• Ringeriksregionen: 44 778 
innbyggere, vekst på 265 
personer siste år.  

• Ringerike: 31 011 innbyggere, 
en vekst på 176 siste år. 

• Hole; 6 859 innbyggere, en 
vekst på 48 personer siste år. 

• Jevnaker; 6 908 innbyggere, en 
vekst på 41 personer siste år 



Industri eventyr på Treklyngen

– Digiplex, datasenter

• 5 milliarder. 

• 80 arbeidsplasser, 2023

– Biojet, biodrivstoff

• 5 milliarder. 

• 70 arbeidsplasser, 2024

– Viken Skog/Billerudkorsnäs, biomasse

• 3 milliarder. 

• 50 arbeidsplasser, 2023

– Vow Green Metals, biokarbon

• 500 millioner. 

• Kan bli 20 arbeidsplasser, 2022.



Konkurrerende regioner med et 
forsprang i næringsutvikling? 





Hvorfor vedta NPS:

• Ingen vekst i utvikling i viktige 

indikatorer for velferd og levekår 

• Gode muligheter for vekst 

• Forutsigbarhet og langsiktighet i 

arbeidet med næringsutvikling 

• Langsiktig satsing fra kommune og 

næringsliv begynner å gi resultater

• Kraftsamling om næringsutvikling og 

vekst i Luna. 

NPS er styrende for aktiviteten i Luna 
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