
Verksted, Næringsplan 2-1

Strategi og plan, 22.01.2020



2-1 HJEMMESEIER 
Hvordan skape en ny arbeidsplass pr. 2. netto nye innbygger?



PROGRAM 

Kl 1100-1130 Velkommen
Innlegg Steinar Aasnæss, campuskontakt USN

Informasjon fra prosjektgruppa

Kl 1130-1210 Verksted 
Se grupper og oppgaver på ark

Kl 1210-2020 Presentasjon i plenum 
Hver gruppe får tre minutter til å presentere 
et sammendrag fra deres resultat 

Kl 1220-1230 Veien videre.. 

Tiltakene er aktiviteter som bygger oppunder målene i næringspolitisk strategi «Framover sammen». 

Tiltakene i Næringsplan 2-1 viser til hva slags aktiviteter Ringerike kommune (administrasjon og politikere) skal 
foreta seg for å kunne bygge oppunder strategien. 

Tiltakene bygger på områder der kommunen har direkte påvirkningskraft. 



Verksted NPS 22.01.20

2-1

Hvordan skape en ny 
arbeidsplass pr. 2. netto innbygger 

FRAMOVER

SAMMEN

Hva slags næringsliv og 
arbeidsplasser skal vi 
arbeide for å utvikle i 
regionen? 

Steinar Aasnæss 
USN, Campus Ringerike - Lokalt , nasjonalt  og internasjonalt  

perspekt iv mot 2028 



Ringeriksregionen:
- Et godt sted å bo, leve og drive 

næringsvirksomhet ? 

Vekst er ikke et mål i seg selv. 
Vekst er nødvendig for å kunne gi grunnlag for gode 
levekår og høy velferd for dagens og morgendagens 

innbyggere i Ringerike, Hole og Jevnaker.

Status:

• Optimisme og positiv fremtidstro 
• Visjoner, ambisjoner og mål for vekst og 

utvikling 
• Betydelige utfordringer med å nå mål for 

utvikling
• Tid for handling 
• Verdensledende virksomheter i sin bransje  



Status for vekst i 
Ringeriksregionen

• Samlet årlig befolkningsvekst under 1 % 

• Vekst på 3 376 personer siste 10 år

• Svak vekst i verdiskapningen

• Antall arbeidsplasser i regionen har gått ned med 104

• Ringerike - 414

• Hole + 370

• Jevnaker                      - 60

• Vekst i sysselsatte på 404 siste 10 år. 

• Ringerike - 173

• Hole 369

• Jevnaker                        208



Befolkningsutvikling 3.kv 2008 – 3 kv. 2019
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Ringerike har lave 
husholdningsinntekter
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Ringerike, Hole og Jevnaker  

Jevnaker Ringerike Hole

• Grunnlag for privat velferd 
og kjøp av varer og 
tjenester 

• Hole; Stabilt 80 000 kr 
over landsgjennomsnittet

• Ringerike; Fallende 
inntekt, 38 000 kr under 
landsgjennomsnittet

• Jevnaker; Stabilt rundt 
landsgjennomsnittet  



Hole har høyest kommunale 
frie inntekter i  Ringeriksregionen 

• Gir rammer for kommunenes 
budsjett og offentlig kommunal 
velferd og tjenestetilbud  

• Hole; 4 000 kr mer pr. innbygger, enn 
Ringerike til kommunal velferd

• Ringerike; Skatteinngang 85% av 
landsgjennomsnittet  

• Jevnaker; Skatteinngang 79% av 
landsgjennomsnittet  
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“Hvis du ikke vet hvor
du skal, vil du 

sannsynligvis 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



Hva er vektlagt fra faktagrunnlaget?

Regionens karakter:

• Færre arbeidsplasser

• Lav verdiskaping

• Lav befolkningsvekst og 
aldrende befolkning*

• Lav privat og offentlig 
velferd 

Globale trender:

• Teknologisk endring

• Digitalisering og 
automasjon

• Forretningsmodeller

• Markedskontakt  

SWOT:

• Areal og nærhet til Oslo 
(S) 

• Lav kompetanse (W) 

• Større integrering med 
Oslo (O)

• Kompetanse og 
arealdisponering (T)

*Generelt bemerkes at det på flere områder kan være 
betydelige variasjoner de tre kommunene i mellom. 

Forteller oss hva vi skal oppnå, 
hva vi skal endre = MÅL

Forteller oss hva vi kan gjøre og 
endre, og hva vi bør hensynta = 

Strategiske muligheter

Forteller oss hvilke muligheter vi 
har, og hvilke forutsetninger vi 
har (og ikke har) = Strategiske 

Innsatsområder

S



Næringspolitisk strategi Ringeriksregionen
- strategimodell for prioriteringer, diskusjon og vurderinger

Faktagrunnlag:

Dybdeintervju,  spørre-
undersøkelse,  Vekstbarometer, 
litteratursøk, Ringerikstinget, 
Utviklingsanalyse per 2014, BFK: 
Regionenes unikhet og fortrinn, 
Næringspolitikk og –strategi for 
Ringeriksregionen 2012 mm.

Strategiske satsingsområder:

1. Proaktiv arealforvaltning
2. Klynger og nettverk
3. Kunnskap og kompetansebygging
4. Entreprenørskap og innovasjon 
5. Trekke virksomheter til regionen
6. Næringsutvikling relatert til vekst 
investeringer

SWOT

Globale og nasjonale 
trender trender

Kjennetegn ved regioner 
med økonomisk vekst

Premisser utenfor planen

Omdømme, «Vei og bane», 
byutvikling, bostedsa rak vitet, 

besøksa rak vitet

Fakta
Målse ng
Strategisk 
satsingsområder

målsetting

Spørsmål:
Vil foreslåtte strategier 

være effektive 
virkemidler for å nå 

målsettingen?
Ut fra fakta og SWOT –
vil foreslåtte strategi 

være realistisk og 
effektiv?

S



Næringsstrukturens 
betydning for regional 
verdiskaping og vekst 

Næringsgrupper merket grønn er viktig for å 
dekke lokale behov, bostedsattraktivitet og 
for sysselsetting 

Næringsgrupper merket oransje er viktig for 
regionens verdiskaping, velferd og 
attraktivitet



Kommunens muligheter for påvirkning
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J

- Lokalt, nasjonalt og internasjonalt 
perspektiv mot 2025 
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• Til enhver tid ha tilstrekkelige byggeklare bolig-

arealer som sikrer målene for befolkningsvekst 

• Til enhver tid ha relevante næringsarealer som 

underbygger målene for næringsutvikling. 

Proaktiv arealforvaltning og 
optimal bruk av tilgjengelige 
arealer

• Regionen har 2.500 dekar klar for 
nærings- etablering og pa ̊ lang sikt 
6.400 dekar klar for næringsetablering 

• Ringeriksregionen har en femtedel av 
Bærums befolkning, men fem ganger 
Bærums areal 

• Kontorarealer er 3 -4 ganger mer 
arealeffektive en øvrig 
næringsvirksomhet 

S



Spørsmål og svar

- Lokalt , nasjonalt  og internasjonalt  

perspekt iv mot 2028 



PROGRAM 

Kl 1100-1130 Velkommen
Innlegg Steinar Aasnæss, campuskontakt USN

Informasjon fra prosjektgruppa

Kl 1130-1210 Verksted 
Se grupper og oppgaver på ark

Kl 1210-2020 Presentasjon i plenum 
Hver gruppe får tre minutter til å presentere 
et sammendrag fra deres resultat 

Kl 1220-1230 Veien videre.. 

Tiltakene er aktiviteter som bygger oppunder målene i næringspolitisk strategi «Framover sammen». 

Tiltakene i Næringsplan 2-1 viser til hva slags aktiviteter Ringerike kommune (administrasjon og politikere) skal 
foreta seg for å kunne bygge oppunder strategien. 

Tiltakene bygger på områder der kommunen har direkte påvirkningskraft. 



GRUPPEINNDELING

GRUPPE 1
• Håkon Ohren (Ap)

• Nina Basberg (Sp)

• Axel Sjøberg (SV)

• Benedicte H. 
Hundhammer (H)

Foajeen 

GRUPPE 2

• Dag Henaug (H)

• Stian Bakken (Sp)

• Hilde Marie 
Steinhovden (MDG)

• Hilde Vollmerhaus (Ap)

Formannskapsalen

GRUPPE 3

• Magnus Herstad (Frp)

• Kirsten Orebråten (ordf.)

• Runar Johansen (H)

• Hans-Petter Aasen (Sp)

• Anne Mari Ottesen (Sp)

Leserværelset



Takk for innsatsen - veien videre  

• Resultater fra dagens verksted følger videre utarbeidelse av plan

• Frokostmøte for referansegruppa 11.februar 2020 

• Planen politisk behandles i Strategi og plan 22. april 2020, vedtas i 

Kommunestyret 7. mai 2020



Avslutning og takk!Avslutning og takk!


