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Ambisjonsnivå
•

Dersom fremlagte strategi vedtas – har vi lagt
listen for hvordan vi skal satse på næringsutvikling
fremover. Forslaget er ambisiøst –
ressurskrevende og vurderes fremtidsrettet

•

Kommunene må nå rigge seg slik at vi kan møte
utfordringene – ikke bare med ord – men med
handling og gjennomføringsevne.

•

Nødvendig finansiering er essensielt – effektiv og
god organisering kan redusere ressursbehovet.

Vi er i konkurranse!
• Nær samtlige kommuner på Østlandet
har tilsvarende målsetninger som oss.

• Tilstedeværelse og oppsøkende
virksomhet for å tiltrekke seg
næringsaktører er avgjørende og et
suksesskriterie.

• En slik aktiv innsats krever vilje,
ressurser og stayerevne.

• Et godt og målrettet arbeid inn mot
næringsaktører som vi ønsker, kan skille
oss fra mange av konkurrentene.

• Regionalt samspill gir fortrinn

Økonomi
•

Basert på de gjeldende vedtak vil Ringerike utvikling ha en finansiering for 2019
på totalt 3,2 mill kr fra kommunene.

•

I dialog med selskapets styre er tilbakemeldingen tydelig på at dette nivået ikke er
bærekraftig, og de vil ikke være i stand til å utføre de oppgaver som følger av
strategisk næringsplan. Nedbemanning og nedskalering må iverksettes.

•

Dersom Ringerike kommune opprettholder dagens nivå på finansiering (2,6 Mill
kr) og vi legger til grunn at Hole og Jevnaker bidrar tilsvarende og i henhold til
prinsippet om fordeling etter aksjeandel, vil den totale grunnfinansieringen av
selskapet være på 5,2 Mill kr. Det er etter selskapets egne vurdering et nivå som
vil gi kraft nok til å være et hensiktsmessig verktøy for gjennomføringen av
regional næringspolitikk og strategi.

•

Er det politisk vilje til å gjøre en slik satsing i fellesskap?

Alternative veier
•

Vi legger til grunn at et regionalt samarbeid er ønskelig fra alle
parter.

•

Næringspolitisk strategi gir et godt faglig grunnlag å styre arbeidet
etter – og å sikre politisk kontroll og innflytelse på en bedre måte.

•

En videre satsing og videreutvikling av Ringerike utvikling som
operativt verktøy er vurdert som den beste løsningen – der vi
allerede har en etablert struktur. Det forutsetter imidlertid en solid
forankring og villighet fra alle tre kommuner.

•

Alternativ organisering av arbeidet:

• Gjennom rådet for Ringeriksregionen
• Partnerskapsavtaler –ref Stavangerregionen

Stavangers løsning

Administrasjonenes innstilling
•

Ringerike Utvikling AS videreføres som et felles regionalt utviklingsselskap, med
tre arbeidsområder:

•
•
•

Utadrettet og oppsøkende arbeid med å tiltrekke seg nye næringsaktører i regionen, i
tråd med ny vedtatt næringsstrategi og politikk
Samordning/samlokalisering av regionalt og lokalt utviklingsarbeid innenfor næring.
Felles regional markedsføring av regionen, rettet mot næringsetablering og tilflytting.
Herunder også tilrettelegging og tiltrekking av arrangementer og aktiviteter som
fremmer regionen på en positiv måte

•

Alle regionale utviklingsprosjekter skal gjennomføres i regi av Ringerike utvikling
AS, dersom det ikke foreligger særskilte grunner til å velge annen
organisasjonsform

•

Ny regional næringspolitikk- og strategi legges til grunn for det videre arbeidet.
Alle tre kommuner etablerer egne årlige handlingsplaner (alternativt annen egnet
oppfølging). Disse gjennomgås i RU sitt styre – og finansiering av de enkelte
oppgaver og prosjekter avtales direkte med den enkelte kommune.

Administrasjonenes innstilling forts.
•

Eierkommunene definerer felles regionale prosjekter. Innen feltene
markedsføring og næringsutvikling benyttes Ringerike utvikling
som utførende.

•

En egen langsiktig avtale inngås (min. 3 år) for grunnfinansiering
av selskapet. Vi foreslår at denne grunnfinansieringen som
minimum baseres på det nivå som er besluttet fra de tre
kommunene for 2018. Fordelingen mellom kommunene skjer i
henhold til aksjefordelingen.

•

Det forutsettes fra kommunenes side at samtlige regionale
utviklingsaktører som mottar kommunal finansiering,
samlokaliseres. Ringerike kommune v/strategi og
utviklingsavdelingen har ansvaret for at dette blir gjennomført. Det
blir lagt opp til en åpen og inkluderende prosess. Det forutsettes
videre at dette er gjennomført senest innen 1.7.2019.

Fra plan til handling

•

Videre prosess for Regional Næringspolitikk og strategi:
• Felles saksfremlegg for tre kommunestyrer.
• Den enkelte kommune utarbeider handlingsplaner basert på vedtatt

•
•

strategi.
Avklare fremtidig felles organisering og finansiering av
utviklingsarbeidet.
Felles aktiv innsats for å øke samarbeidet med næringslivet – med
åpning både for medeierskap og prosjektfinansiering.

• Avklaring – er det politisk vilje i de tre kommunene til en offensiv
satsing i fellesskap?

