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SAMMENDRAGFORORD

Vi er stolte over alle de over 2000 bedriftene vi har i Øvre Eiker, og alle dem som har sitt daglige virke
der. Vi er også stolte over alle de offentlige funksjonene og tjenestene vi kan tilby i Øvre Eiker, og vet
at mange av disse også spiller en viktig rolle for kommunens næringsliv.

Til sammen representerer alle virksomhetene i Øvre Eiker over 6 500 arbeidsplasser, fordelt på de fleste
bransjer vi har i Norge. Både på denne og på andre måter er Øvre Eiker et Norge i miniatyr – med store
vannforekomster, jord- og skogressurser, som bl.a. har gitt oss et mangfoldig og variert landbruk,
og grunnlag for lange solide håndverks-, industri- og handelstradisjoner.

Mange har skapt sin egen arbeidsplass i Øvre Eiker, og veksten i antall nyetableringer viser at denne
tradisjonen fortsatt står sterkt. En rekke av våre gründerbedrifter har eksistert i både en og to manns-
aldere, og dette vitner om stor faglig innsikt, forretningsteft og omstillingsevne.

Denne type ferdigheter blir ikke mindre viktige i årene som kommer, der det grønne skiftet, den
teknologiske utviklingen og kundenes forventninger kommer til å utfordre mange av våre lokale bedrifts-
ledere- og ansatte. Strategisk næringsplan 2016-2019 uttrykker kommunens vilje til å være en støtte-
spiller for vårt lokale næringsliv, slik at det skal bli litt enklere for den enkelte virksomhet å nå sine mål. 

Strategisk næringsplan 2016-2019 beskriver kommunens gjeldende næringspolitikk, og uttrykker
kommunens ambisjoner som tilrettelegger for vekst og verdiskaping i privat sektor, og et godt utviklet
tjenestetilbud i offentlig sektor.

Planen viderefører hovedlinjene i Strategisk Næringsplan 2011-2015, og har et fornyet mandat og en
sterk forankring i kommuneplan for 2015-2027. Det foreligger et oppdatert kunnskaps- og erfaringsgrunnlag.
Planen søker å tydeliggjøre sammenhengene mellom næringsutvikling, steds- og tjenesteutvikling,
der dette er naturlig. 

Plandokumentet innledes med en overordnet rammeplan,
fulgt av delplaner for likeverdige fokusområder. Rammeplanen beskriver:
• De overordnede rammene for kommunens næringspolitikk, nedfelt i kommuneplanen
• Relevante regionale planer og nasjonale føringer
• Det generelle kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet

De viktigste observasjonene i kunnskapsgrunnlaget (Telemarksforskning 79/15) er:
• Øvre Eiker har et rikt og mangfoldig næringsliv, som statistisk sett er blant det mest lønnsomme
 og solide i landet.
• Næringslivet i Øvre Eiker har siden finanskrisen i 2009 vist stor evne til omstilling og kan vise til en
 betydelig vekst i antall arbeidsplasser, i forhold til landsgjennomsnittet.
• Pendlerstatistikken viser at Øvre Eikers innbyggere og næringsliv er en del av et stort og meget
 godt integrert arbeidsmarked. 
• Entreprenørskapskulturen står sterkt i Øvre Eiker, og flere og flere velger å skape sin egen arbeidsplass.

Hovedfokuset i delplanene er:
• Arealkrevende næringer – fortetting og nyetableringer
• Entreprenørskapskultur - verktøy for vekst og verdiskaping
• Hokksund - senter for handel, utdanning og private og offentlige tjenester
• Kommunale innkjøp - verktøy for næringsutvikling
• Vekst og verdiskaping i jord- og skogbruksnæringene
• Utøvende kunst og kreative næringer
• Utdanning og yrkeskunnskap
• Kommunikasjon og omdømme

Øvre Eiker kommune ønsker å være et godt vertskap og en god
tilrettelegger for kommunens og regionens næringsliv, og strekker oss 
etter et mål om å være Buskeruds mest næringsvennlige kommune.

Forord Sammendrag

Forsidebilde:
Ærverdige Hellefoss AS, en tradisjonsrik og livskraftig 118-årig papirprodusent, og en av Øvre Eikers største industribedrifter. 
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STYRINGSGRUPPE
Planen er utarbeidet under ledelse av en styringsgruppe, sammensatt av medlemmene i Fagkomite 3:
 
• Brit Uthne, H
• Jan Åge Størseth, Frp, nestleder
• Helge Chr. Aaby, H
• Kjell Erland Grønbeck, KrF, leder
• Knut Kvale, Sp
• Per Anton Rakkestad, H
• Sverre Pedersen, Ap
• Terje Kristiansen, Ap
• Vegard Hustad, MDG

FORANKRING OG INNRETNING
Planen følger hovedlinjene i Strategisk Næringsplan 2011-2015, og har et fornyet mandat og en sterk
forankring i kommuneplan for 2015-2027. Plandokumentet innledes med en over-ordnet rammeplan,
fulgt av delplaner for likeverdige fokusområder. Delplanene er tildelt egne målsettinger for kommune-
samfunnet - med tilhørende strategier og tiltak.

Fokusområdene i planen er:
• Arealkrevende næringer – fortetting og nyetableringer
• Entreprenørskapskultur - verktøy for vekst og verdiskaping
• Hokksund - senter for handel, utdanning og private og offentlige tjenester
• Kommunale innkjøp - verktøy for næringsutvikling
• Vekst og verdiskaping i jord- og skogbruksnæringene
• Utøvende kunst og kreative næringer
• Utdanning og yrkeskunnskap
• Kommunikasjon og omdømme

I tråd med kommuneplanen søker planen å peke på sammenhengene mellom næringsutvikling på den
ene siden, og steds- og tjenesteutvikling på den andre. Næringsplanen er kunnskapsbasert, og har
referanser fra både representanter for lokalt næringsliv og befolkning. En viktig kunnskapsbase er rapporten
Regional analyse for Øvre Eiker, utarbeidet av Telemarksforskning på oppdrag fra styringsgruppen. 

Strategisk næringsplan reflekterer et regionalt perspektiv ved at den bl.a. også har linjer til Regional
plan for næringsutvikling og verdiskaping 2015-2020, Regional plan for kunnskapssamfunnet (under
utarbeidelse), og Areal og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023. 

OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN 
2016-2019

Strategisk næringsplan 2016-2019 beskriver kommunens gjeldende 
næringspolitikk, og uttrykker kommunens ambisjoner som tilrette-
legger for vekst og verdiskaping i privat sektor, og et godt utviklet
tjenestetilbud i offentlig sektor.

Om strategisk næringsplan 2016-2019Strategisk Næringsplan er utarbeidet under
ledelse av en styringsgruppe sammensatt av medlemmene

i Fagkomité 3, som arbeider med saker innen næring miljø og kultur. 
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ROLLEFORDELINGEN I PLANARBEIDET
Rollefordeling i planprosessen og i gjennomføringen av planen:

Politisk nivå
I forrige planperiode behandlet Fagkomité 3 næringsrettede politiske saker knyttet til landbruk og kultur,
i tråd med komitéens mandat. I tillegg hadde komiteen det overordnede ansvaret som styringsgruppe
for gjennomføring av Strategisk næringsplan 2011-2015. Det er  gode erfaringer med denne modellen,
og den vil derfor både bli videreført og utvidet, som beskrevet under.

Foreliggende forslag til Strategisk næringsplan 2016-2019 har også et tydelig steds- og tjenesteutviklings-
fokus. Det vil derfor bli lagt til rette for en bredere politisk behandling og forankring av næringsplanens
tiltaksdel også i de øvrige fagkomiteene, der dette følger av komitéenes respektive mandater:

• Stedsutviklings- og næringsutviklingsfokuset i Fagkomite 1, herunder sentrumsplaner og utvikling
 av det offentlige rom med attraksjoner og møteplasser for innbyggere og besøkende.
• Tjeneste, kompetanse -og næringsutviklingsfokuset i Fagkomite 2, med vekt på bl.a. utvikling av
 faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet, ungt entreprenørskap som læringsmetode i skolen, yrkes
 og utdanningsmessa, og samarbeid med Eiker videregående skole om videre utvikling av utdannings-
 tilbudet.
• Nærings- og stedsutviklingsfokuset i Fagkomite 3, som styringsgruppe og politisk koordineringsorgan
 for kommunens samlede næringspolitikk, for det profesjonelle kunstnermiljøet og de kreative
 næringene, og for landbruksnæringene.
• Tjeneste og stedsutviklingsfokuset i Fagkomite 4 - først og fremst for å sikre egne innbyggere et
 tjenestetilbud som møter framtidens behov, men også for å fremme Øvre Eiker og Hokksunds
 attraktivitet for nye helsefaglige miljøer.

Arbeidet med å realisere innholdet i næringsplanen vil være gjenstand for årlige prioriteringer i forbindelse
med rådmannens og seksjonenes utarbeidelse av handlingsplaner og budsjett. Det legges til grunn fortsatt
bruk av tverrfaglig matrise- og prosjektorganisert arbeid i seksjonene, under ledelse av styringsgruppen
i samråd med de øvrige fagkomitéene, koordinert av rådmannens ledergruppe gjennom prosjektleder
næring, og i nært samarbeid med næringsrådets styre, bransjeorganisasjoner og enkeltvirksomheter.

Det forutsettes at det rapporteres løpende i komiteene om status i arbeidet med å gjennomføre tiltakene
næringsplanen. Endelig rapportering på målene for planperioden gjøres ved planperiodens slutt.

Rådmannens ledergruppe og seksjonene
Som følge av den utvidede politiske styringsmodellen får rådmannens ledergruppe en enda tydeligere
rolle i den tverrfaglige realiseringen av næringsplanen. Modellen innebærer at alle seksjonene får et
større ansvar for bredden i den politiske behandlingen av tiltaksdelen i næringsplanen, med tilhørende
rapportering.

Næringslivet
Øvre Eiker Næringsråd er det lokale næringslivets paraplyorganisasjon, med bistand fra Næringsforeningen
i Drammensregionenes sekretariat, som fra og med 2015 favner det regionale næringslivet i Drammen,
Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. Næringsrådets styre er fremdeles den viktigste strategiske 
samarbeidspartneren for kommunen, politisk og administrativt, både i planleggings- og gjennomføring-
fasen av planarbeidet.

Bransjeorganisasjonene, som bl.a. Hokksund Handelsstandsforening, Hokksund Gårdeierforening
og faglagene i landbruket involveres for å konkretisere aktiviteter og tiltak knyttet til steds- og nærings-
utvikling.

By- og grendeutvalgene
By- og grendeutvalgene har både en rolle med utgangspunkt i næringsplanen som et verktøy for utviklingen
av lokalt næringsliv, og som et ledd i stedsutviklingen. Innholdet i dialogen med by- og grendeutvalgene
tilpasses tema med størst relevans for det enkelte tettsted i gjennomføringsfasen.

Regionale samarbeidspartnere
Kommunen har en rekke samarbeidspartnere- og arenaer, av stor betydning for å kunne realisere
næringsplanens målsettinger:

• Buskerudby-samarbeidet er ledende når det gjelder knutepunktutvikling og samferdsel. 
• Buskerud Fylkeskommune har nylig vedtatt en regional plan for næringsutvikling og verdiskaping – og
 har til behandling en regional plan for kunnskapssamfunnet – begge av stor betydning for kompetanse
 – og næringsutvikling i lokalsamfunnet.
• D5 (Drammen, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Øvre Eiker) prioriterer næringsutvikling og samarbeid
 om markedsføring av næringsarealer på viktige nasjonale og regionale arenaer.
• NHO Buskerud og Næringsforeningen i Drammensregionen skaper viktige møteplasser også for vårt
 lokale næringsliv, og er viktige samarbeidspartnere og pådrivere for å utvikle attraktive ramme-
 betingelser og muligheter regionalt.
• Innovasjon Norge
• Papirbredden Karrieresenter
• Etablererveiledningen

Om strategisk næringsplan 2016-2019 Om strategisk næringsplan 2016-2019
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KOMMUNEPLANENS RAMMER
Elementene i kommuneplanens samfunnsdel utgjør hovedstammen i en oppdatert rammeplan. Dette
innebærer bl.a. at kommunens næringspolitiske plattform videreføres fra forrige planperiode 2011-2015:

Visjon
• Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker!

Overordnet mål
• Øvre Eiker er den mest attraktive næringskommunen i Nedre Buskerud!

Hovedmål
• Bygge næringspolitikken på å videreutvikle et nært samspill med næringer, bedrifter og grunneiere.
• Bidra til næringsutvikling i regionen og i Øvre Eiker kommune gjennom et aktivt og forpliktende
 regionalt samarbeid.
• Fortsette satsingen på stedsutvikling, tjenester og kommunal service som sentralt område
 for næringsutvikling.
• Videreføre satsing på næringsutvikling i landbruket og i kulturnæringene.
• Prioritere tilrettelegging av nye næringsarealer og dialog om utnyttelse av eksisterende arealer
 for næring.

Foreliggende næringsplan er lagt opp for å fylle disse rammene på en tilfredsstillende måte,
med utgangspunkt i kommunens samlede ressurser. Hvordan kommuneorganisasjonen vil arbeide
for å gjøre dette, er uttrykt i delplanene for det enkelte fokusområdet.

Næringsutvikling, steds- og tjenesteutvikling 
Denne planen søker å tydeliggjøre sammenhengene mellom næringsutvikling, steds- og tjenesteutvikling,
slik kommuneplanen legger opp til:

• Når det gjelder stedsutviklingsfokuset gjelder dette i næringsplansammenheng spesielt for Hokksund,
 Vestfossen, Skotselv og Fiskum.
• Når det gjelder tjenesteutviklingsfokuset handler dette både om kommunen som direkte tjenesteyter
 til næringslivet, men også om rollen som tilrettelegger og samarbeidspartner for andre offentlige
 og private tjenesteytere, og for å utvikle det samlede tilbudet til innbyggere og til næringsliv. Tjeneste-
 utviklingsfokuset går derfor på tvers av hele kommuneorganisasjonen, og handler i stor grad om å se
 sammenhengene mellom de oppgavene kommuneorganisasjonen er satt til å løse – og nærings-
 utviklingsperspektivet.

Ved å betrakte næringsutvikling, stedsutvikling og tjenesteutvikling som helhet, bygger vi opp under
kommunen som et attraktivt område å bo og arbeide. Sammenhengene kommenteres spesielt under
den enkelte delplan/fokusområde i planen, der dette er relevant.

Rammeplanen beskriver:
• De overordnede rammene for kommunens næringspolitikk,
 nedfelt i kommuneplanen
• Relevante regionale planer og nasjonale føringer
• Det generelle kunnskapsgrunnlaget for planarbeidet

RAMMEPLAN

1
Tema

Kommuneplan

Øvre Eiker Kommune

KOMMUNEPLAN

2015  - 2027

Egengodkjent: 02.09.2015 

Vedtatt: 09.12.2015

Rammeplan
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RELEVANTE REGIONALE PLANER
Buskerud Fylkesting vedtok i desember 2014 Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling 2015-
2020. Buskerud er et fylke med et svært mangfoldig næringsliv, og planens styrke at den er sektor og
bransjenøytral og virkemiddelorientert. Slik gir fylket rom for en lokal og regional næringspolitikk som
er tilpasset potensialet i de ulike delene av Buskerud. 

Det er også en styrke for planen at sammenhengene med Regional areal- og transportplan og Regional
plan for kunnskapssamfunnet, som begge er under utarbeidelse, er så uttalte. Planen står dermed ikke
på egne ben, og måloppnåelsen henger nøye sammen med en offensiv satsing på transportsystemene
og på gode læringsarenaer - som begge må være blant de beste i landet.

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling
Formålet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling er å legge til rette for en framtidsrettet 
og bærekraftig næringsutvikling. Planen tar for seg følgende tema:
 
• Vertskapsattraktivitet
• Kompetanse
• Klynger og nettverk
• Entreprenørskap
• Forskning, utvikling og innovasjon
• Samferdsel – en påvirkningsstrategi 

For Øvre Eiker kommune er det viktig å bygge bro mellom den regionale og den lokale næringsplanen,
i særlig grad der lokale ambisjoner krever regionale løsninger. I prinsippet gjelder dette for alle tema
nevnt over, men med bakgrunn i hovedfokuset i den lokale næringsplanen er koblingene ekstra tydelige
for tema som kompetanse, entreprenørskap og samferdsel.

Regional plan for kunnskapssamfunnet
Regional plan for kunnskapssamfunnet er under utarbeidelse. Formålet med planen er å sikre en best
mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse, samt å bidra til et høyere utdanningsnivå
i befolkningen. I planforslaget er det lagt til grunn følgende tema:
 
• Rådgiving/karriereveiledning
• Fagopplæring/gjennomføring/fleksible opplæringsløp
• Tidlig innsats i hele utdanningsløpet
• Skolehelsetjeneste, psykisk helse og gode læringsmiljø
 

Sett i et lokalt næringsperspektiv er alle tema i den regionale planen viktige, med tanke på et sosialt,
økonomisk og miljømessig bærekraftig samfunn, med evne til å skape verdier og gode offentlige tjenester.
Når det gjelder den mer direkte koblingen til den lokale næringsplanen er fylkeskommunens fokus på
rådgivning/karriere-veiledning og fagopplæring særlig aktuelle tema.

Regional areal- og transportplan
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling viser til den regionale areal- og transportplanen,
som er under utarbeidelse. Inntil en evt. ny regional plan for Buskerud er vedtatt gjelder Felles areal
og transportplan for Buskerudbyen 2013-2023, som også er vedtatt i fylkestinget, med disse strategiske
temaene for arealbruken:  
 
• Attraktiv by- og tettstedsutvikling
• Senterstruktur
• Handel og service
• Næringsvekst og -lokalisering 
• Boligutvikling og– vekst
• Grønnstruktur
• Arealutnyttelse
 
Planen har følgende strategiske tema for transportsystemene:
 
• Fremtidsrettet og helhetlig transportsystem
• Jernbane og togtilbud
• Kvalitetsforbedring busstilbud
• Tjenlig vegnett
• Sykkel
• Gåing
• Gods- og næringstransport
• Parkering
 
Hovedlinjene i plandokumentet er godt forankret i Kommuneplan for Øvre Eiker 2015-2022, og er således 
også retningsgivende for Strategisk næringsplan 2016-2019.

Rammeplan Rammeplan
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NASJONALE FØRINGER
Nærings- og fiskeridepartementet, som skal vurdere helheten i norsk næringslivspolitikk, har et særlig
fokus på bl.a. følgende tema med relevans for Strategisk næringsplan 2016-2019:

• Forenkling av regelverk og offentlige tjenester, for å redusere kostnader og styrke konkurranseevnen
 i næringslivet.
• Offentlige innkjøp, for å sikre at offentlige midler utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et 
 konkurransedyktig næringsliv.

Den nasjonale næringspolitikken forvaltes i praksis av en rekke departementer, innen bl.a. kultur, finans,
helse og omsorg, kommunal og modernisering, kunnskap, landbruk- og mat, olje og energi og samferdsel
– alle med stor innflytelse på utviklingen i både offentlig og privat sektor. Det ville føre for langt å gjengi
alle stortingsmeldinger, lover og regler som etablerer føringer for norsk næringsliv, men det er samtidig
viktig å slå fast at en vesentlig del av rammene omkring det lokale næringslivet er nasjonalt betinget.

KUNNSKAPSGRUNNLAG
I tråd med kommuneplanens overordnede mål for den lokale næringspolitikken, har styringsgruppen
bestilt en attraktivitetsanalyse, som en vesentlig del av kunnskapsgrunnlaget for Strategisk Næringsplan
2016-2019. Analysen er tredelt, og viser:

• Utviklingstrekk, basert på offentlig tilgjengelige data, i all hovedsak de siste 15 årene.
• Analyser, med utgangspunkt i disse utviklingstrekkene.
• Scenarier for framtidig vekst i arbeidsplasser og innbyggere.

I det følgende gis en summarisk framstilling av de viktigste observasjonene basert på denne rapporten
fra Telemarksforskning (79/15).

Mangfoldig og robust næringsliv
Øvre Eiker har et rikt og mangfoldig næringsliv, som statistisk sett er blant det mest lønnsomme
og solide i landet. 

Næringslivet preges av mange små og mellomstore bedrifter, fordelt på et stort mangfold av bransjer.
Dette gjør næringslivet robust, og samlet sett mindre følsomt for større endringer i de ulike markedene. 

Målt i antall virksomheter er landbruksnæringene, eiendomsbransjen, helsenæringene, bygg og anlegg,
bilbransjen og handelsnæringene de største bransjene i Øvre Eiker. Målt i omsetning og verdiskaping
er bygg og anlegg øverst, tett fulgt av finans, eiendom og av industrien.

Stor omstillings- og vekstevne
Næringslivet i Øvre Eiker har siden finanskrisen i 2009 vist stor evne til omstilling og kan vise til en
betydelig vekst i antall arbeidsplasser, i forhold til landsgjennomsnittet. De siste 15 årene har antall
arbeidsplasser i Øvre Eiker økt med 28 %, derav ca. 17 % bare siden 2009. Bygg og anlegg har alene stått
for om lag halvparten av denne veksten. Landsgjennomsnittet for hele perioden er på 15,9 %, derav
ca. 5 % etter 2009. Økningen i arbeidsplasser i offentlig sektor i Øvre Eiker følger landet, med ca. 20 %
over de siste 15 årene. Den totale veksten i antall arbeidsplasser er ca. 1 500, med ca. 1 000 i privat
og ca. 500 i offentlig sektor. 

Høy arbeidsmarkedsintegrasjon
I dag har over 6 500 personer sin arbeidsplass i Øvre Eiker. I ca. 2 300 av disse stillingene er besatt
av personer som pendler inn fra nabokommuner. De fleste, over 800 personer, bor i Nedre Eiker,
nær 600 kommer fra Drammen, og over 500 kommer fra Modum.

Av hele arbeidsstyrken på ca. 9 000 personer i Øvre Eiker, pendler over halvparten ut av kommunen for
å arbeide. De fleste – nær 1 700 - arbeider i Drammen, ca. 1 000 i Kongsberg, og like mange i Nedre Eiker. 
Vi ser at andelen utpendling til Drammen er økende, mens utpendlingen til Kongsberg og Nedre Eiker
har stagnert.

Pendlertallene viser at forflytningen av arbeidskraft over kommunegrensene er betydelig, og økende.
Tallene viser samtidig at Øvre Eikers innbyggere og offentlige og private virksomheter er en del av et stort 
og meget godt integrert bolig- og arbeidsmarked, som både innbyggere og næringsliv nyter godt av. 
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Entreprenørskapskultur
Entreprenørskapskulturen står sterkt i Øvre Eiker, og det er mange og lange tradisjoner for å skape
sin egen arbeidsplass. I 2014 vokste antall foretak med 7,2 %, og dette plasserte Øvre Eiker som nr. 4
i Buskerud, bak Nedre Eiker (8,6 %), Røyken (8,0 %) og Drammen (7,7 %). 43 kommuner i landet hadde
en høyere andel nyetableringer enn Øvre Eiker i 2014.    

Basisnæringer, regionale næringer og besøksnæringer
Rapporten kategoriserer de ulike bransjene i 3 ulike næringstyper:
• Basisnæringer 
• Regionale næringer
• Besøksnæringer 

I basisnæringene finner vi bransjer som industri, landbruk, olje og gass, tele/ikt, som ofte konkurrerer
i et nasjonalt og/eller internasjonalt marked. Basisnæringene regnes som motoren i økonomien,
og som legger grunnlaget for mye av den øvrige næringsvirksomheten.

I de regionale næringene finner vi bransjer som bygg og anlegg, finans, eiendom, transport, og engros-
handel. Dette er bransjer som først og fremst har andre bedrifter, offentlig sektor og private som kunder,
og som konkurrerer i et lokalt og regionalt marked.

Besøksnæringene består av bransjer som handel, overnatting og servering, turisme og personlige
tjenester. Det er egne innbyggere og besøkende som skaper kundegrunnlaget for besøksnæringene.

I tillegg opererer rapporten med begrepet lokale næringer. Dette er næringer som ofte oppfattes som
substitutter for kommunale tjenester, bl.a. private barnehager og primærhelsetjenester. Rapporten
behandler derfor disse sammen med kommunal/offentlig sektor, og ikke en del av det private næringsliv.
I beregningene knyttet til verdiskaping, produktivitet, lønnsomhet og egenkapitalandel er disse lokale
næringene derfor ikke tatt med.

Verdiskaping
Verdiskaping kan beregnes på flere måter. I beregningene som er brukt her måles verdiskaping i kr og
er det beløpet som kan fordeles på de ansatte, eierne, de som finansierer virksomheten og til skatt. 

Verdiskapingen i Øvre Eiker er beregnet til 2,2 mrd. kr for 2014, og representerte 4,3 % av verdiskapingen i 
Buskerud. Til sammenligning har Øvre Eiker 6,6 % av innbyggerne i Buskerud, og 5,2 % av arbeidsplassene, 
privat og offentlig sektor sett under ett.

Verdiskapingen i Drammen er for 2014 beregnet til 14,5 mrd. kr, i Kongsberg 9,9 mrd. kr, Lier, 6,7 mrd. kr, 
Ringerike 4,1 mrd. kr, og Nedre Eiker 2,7 mrd. kr. 

Det er de regionale næringene som i 2014 bidro med 59 % av verdiskapingen i Øvre Eiker. Her finner vi
bygg og anlegg, og finans og eiendom i spissen – med hhv om lag 475 og 420 mill. kr. Basisnæringene
bidro med 32 %, med verkstedindustrien som den klart største bidragsyteren, med nær 400 mill. kr.
Blant besøksnæringene er handel den dominerende bidragsyteren, med nær 200 mill. kr – av en samlet
andel verdiskaping fra denne næringstypen på 9 % av de 2,2 mrd. Kr i Øvre Eiker.

Produktivitet
Produktivitet måles som verdiskaping pr ansatt, og i Norge var olje og gassutvinning den bransjen i
Norge med klart størst produktivitet, med nær 13,5 mill. kr /ansatt i 2014. På andre plass lå el-produksjon
med 4,8 mill. kr/ansatt, og finans og eiendom med 3,6 mill. kr/ansatt. Gjennomsnittet i Norge var
i 2014 660 000 kr/ansatt, og snittet i Øvre Eiker var 570 000 kr/ansatt. Dette plasserer Øvre Eiker som
nr. 7 i Buskerud, og som nr. 130 i landet.

Lønnsomhet
Lønnsomhet er beregnet som prosentvis andel foretak med positivt resultat før skatt. I 2014 hadde
71,7 % av foretakene i Øvre Eiker positivt resultat før skatt, og dette plasserte kommunen på 1. plass
i Buskerud, og på 48. plass i landet. Utviklingen fra år 2000 viser også at næringslivet i Øvre Eiker jevnt
over ligger høyere i lønnsomhet enn landet, også i perioden rundt finanskrisen i 2009.
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Egenkapitalandel
Bedriftens egenkapital er verdien av eiendelene fratrukket bedriftens gjeld. Egenkapitalen øker når
bedriften har overskudd og synker når bedriften har underskudd. Bedrifter med negativ egenkapital står
i fare for å gå konkurs. Egenkapitalandelen uttrykker derfor også lønnsomheten i næringslivet. For 2014
viser beregningene at 86,4 % av foretakene i Øvre Eiker hadde positiv egenkapital. Til sammenligning var
egenkapitalandelen på 85,7 % i Kongsberg og Lier, 84,7 % i Drammen, og 84,3 % i Nedre Eiker. Gjennom-
snittet for Norge er 84 %, og dette plasserer Øvre Eiker på 135 plass i 2014.  

Befolkningsutvikling 2000-2014
I perioden 2000-2003 fulgte befolkningsveksten i Øvre Eiker Buskerud og landet, men siden 2004 har
veksten ligget stabilt høyere i Øvre Eiker. Den samlede befolkningsveksten i Øvre Eiker var i perioden
2000-2014 på 19 %, mot 15 % i Buskerud, og 14 % i landet. Veksten i befolkningen har kommet som følge 
av fødselsoverskudd, netto innflytting og netto innvandring. Fra og med 2014 har innflyttingen gått ned,
og veksten i befolkningen er nå lavere enn for landet. Det er i dag først og fremst fødselsoverskuddet
som sikrer befolkningsveksten.

ANALYSE 
I analysedelen går rapporten fra Telemarksforskning dypere inn i datagrunnlaget, for å avdekke
årsakssammenhenger og drivkrefter bak utviklingen beskrevet foran. Ved å forstå disse sammen-
hengene kan framtidens stedsutvikling påvirkes positivt. I sin attraktivitetsmodell ser Telemarskforskning
på sammenhengene mellom endringer i innbyggertall på den ene siden - og antall arbeidsplasser i de
ulike næringstypene og bransjene på den andre.  Vi ser bl.a. at befolkningsvekst i liten grad gir flere
arbeidsplasser i basisnæringene, men at de regionale næringene og besøksnæringene får flere arbeids-
plasser når befolkningen øker. Samtidig ser vi at vekst i antall arbeidsplasser påvirker innbyggertallet
positivt, ved at flere velger å flytte nærmere arbeidsplassen.

Oppsummert næringsattraktivitet Øvre Eiker 2003-2014 

 Forventet vekst i antall arbeidsplasser
 ± Faktisk vekst i antall arbeidsplasser
 = Stedets næringsattraktivitet

En god del av arbeidsplassutviklingen kan forklares av nasjonale konjunkturer, som ikke kan påvirkes
lokalt. Bransjesammensetningen og strukturen i det lokale næringslivet betyr også mye når endringer
i antall arbeidsplasser skal forklares; Steder som har mye næringsliv i bransjer som har nedgang på
landsbasis er også mer utsatt for nedgang lokalt. Den forventede arbeidsplassveksten på et sted regner
Telemarksforskning som summen av den nasjonale veksten og effekten av næringsstrukturen på stedet.
Avviket mellom den faktiske og forventede effekten kalles for næringsattraktivitet, og beror på lokale
forhold som ikke kan beregnes/forklares ut i fra tallmaterialet. 
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Grafikken over viser hvordan næringsattraktiviteten i Øvre Eiker har endret seg i perioden 2003-2014.
Vi ser at i perioden 2006-2008 - da det var høykonjunktur i Norge - var arbeidsplassveksten i Øvre Eiker
svakere enn forut-setningene skulle tilsi. I perioden etter finanskrisen i 2009 har Øvre Eiker hatt mye
høyere vekst i antall arbeidsplasser enn forventet. Som illustrasjonen viser er det særlig for de region-
ale (blå) bransjene at attraktiviteten har vært høy. I perioden 2012-14 har næringsattraktiviteten for
besøksnæringene hatt en svakere utvikling enn forventet, og samlet sett ser vi at den forventede
arbeidsplassveksten nå viser en synkende tendens.

Bostedsattraktivitet i Øvre Eiker 2003-2014

 Bostedsattraktivitet defineres som:
 Relativ nettoinnflytting - som ikke kan forklares av arbeidsplassvekst eller strukturelle faktorer
 som stedets størrelse, arbeidsmarkedsintegrasjon eller vekst i nabokommunene.

Øvre Eiker har en størrelse som har bidratt positivt til netto innflytting i perioden. I tillegg har den høye
arbeidsmarkedsintegrasjonen bidratt til det samme. Flere har også valgt å flytte til Øvre Eiker som følge
av høy arbeidsplassvekst i nabokommunene.

Ingen av disse tre faktorene kan likevel forklare hele befolkningsveksten i perioden, og denne differansen
er definert som bostedsattraktivitet, vist som de grønne søylene i figuren på neste side.  Den røde linjen
viser hvordan den relative flyttingen faktisk har vært, mens søylene viser årsakene til innflyttingen. 

I 2013-14 viser den røde linjen en klar nedgang i den relative nettoinnflyttingen, som hverken kan for-
klares av arbeidsplassveksten lokalt og i nabokommunene, eller av andre målbare forhold. Som illustrert
av de grønne søylene for disse to årene kan vi derfor si at bostedsattraktiviteten har vært negativ.

SCENARIER FOR FRAMTIDIG VEKST 2015-2030
Rapporten avslutter med å se på hva som er sannsynlige og mulige scenarier for arbeidsplassvekst
og befolkningsvekst. I disse scenariene er det tatt høyde for følgende forhold, som ikke er tatt med
i attraksjonsanalysen foran:

- Antall arbeidsplasser i kommunesektoren påvirkes av befolkningsveksten.
- Effekten (nettoinnflyttingen) av arbeidsplassveksten i nabokommunene.

Modellen benytter en prognose for arbeidsplassveksten for Norge, og baserer seg også på SSBs
middelframskriving for befolkningsveksten i Norge. 

Veksten på et sted blir også påvirket av hvilke sektorer og bransjer som kommer til å vokse i framtiden.
Her legger modellen til grunn at bransjer som har hatt vekst vil fortsette å vokse – og omvendt.
Den historisk sett sterke veksten i oljebaserte næringer er nylig erstattet av en nedgang, og dette
er det tatt høyde for i modellen, samtidig som den legger til grunn økt vekst i andre bransjer.
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Arbeidsplassvekst 
Figuren under viser 4 ulike scenarier for arbeidsplassvekst: 

- I lavvekstscenariet (nederst) er Øvre Eiker rangert som nr. 100 fra bunnen i næringsattraktivitet,
 blant norske kommuner. 
- I normalscenariet er det lagt til grunn at utviklingen i Øvre Eiker følger prognosene for landet.
- I historisk scenario videreføres attraktiviteten de siste 10 årene.
- I høyvekstscenariet er Øvre Eiker rangert som nr. 100 fra toppen i næringsattraktivitet,
 blant norske kommuner. 

Befolkningsvekst
Scenariene for befolkningsvekst tar utgangspunkt i arbeidsplassveksten vist på foregående side.
I tillegg tar modellen høyde for at nettoinnflyttingen også i framtida vil bli påvirket av kommunestørrelsen
og arbeidsmarkedsintegrasjonen.

Figuren over viser fire ulike scenarier, i tillegg til SSB s middelframskriving for befolkningsveksten,
MMMM:

- I normalvekstscenariet (rødt) er den historiske veksten videreført.
- I scenariet med historisk attraktivitet (grønt) er befolkningsveksten høyere enn normalvekstscenariet,
 fordi Øvre Eiker har hatt høy bostedsattraktivitet de siste 10 årene. 
- Høyvekstscenariet (orange) ligger bare litt over historisk attraktivitet, fordi det vil være krevende
 å opprettholde dette attraktivitetsnivået i årene framover.
- I lavvekstscenariet (blått) ligger det også inne en tydelig vekstlinje. Dette innebærer at det er usannsynlig
 med befolkningsnedgang, selv om både bosteds- og næringsattraktiviteten skulle bli lavere.

SSBs middelalternativ (stiplet) ligger høyere enn høyvekstscenariet. Dette innebærer at Telemarksforskning
vurderer det som lite sannsynlig at veksten vil følge denne linjen.

Rammeplan Rammeplan
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NHO’s Kommune- og Nærings NM2014 
Kommune- og nærings NM gir årlig en oppsummering av hvor den enkelte kommune plasserer seg
i forhold til resten av kommunene i Norge, både med en fylkesrangering og en nasjonal rangering. 

Kommune NM 2014
Rangeringen for kommune NM er basert på:

• Arbeidsmarkedet – dvs. arbeidsmarkedets størrelse, privat sysselsetting og andel arbeidsløse og uføre.
• Demografi – dvs. befolkningsvekst og flytting, samt forholdet mellom eldre og yngre i arbeidsstyrken.
• Kompetanse, dvs. rangeringen er basert på utdanningsnivået i befolkningen.
• Lokal bærekraft, dvs. rangeringen er basert på kommuneinntekter i forhold til utgifter, kommunens
 gjeldsbelastning, eldre-bølgen og privat kjøpekraft.
• Kommunal attraktivitet, dvs. rangeringen er basert på administrasjonsutgifter i kommunen,
 eiendomsskatt og omfanget av private tjenester.

Grafikken under viser utviklingen i den nasjonale rangeringen for perioden 2008-2012, der Øvre Eiker jevnt
over har hatt en stigende kurve. Hovedårsaken til at kommunen gjør det så bra skyldes først og fremst
demografiske forhold, den lokale bærekraften og kommunens attraktivitet. Årsaken til at kommunen ikke
gjør det enda bedre knytter seg til arbeidsmarkedet og til utdanningsnivået i befolkningen.

Nærings NM 2014
I den nasjonale rangeringen for Nærings NM, er det forholdsvis store variasjoner fra det ene
året til det andre.  Samlet sett havner Øvre Eiker på en 88-plass for 10-årsperioden 2005-2014.
Vi ser også i denne rangeringen at Øvre Eiker gjorde det godt under finanskrisen i 2009, og dette
skyldes et robust næringsliv, med lav hjørnesteinsfaktor og stort bransjemangfold. Rangeringen
er basert på:

• Nyetableringer – antall
• Lønnsomhet – lønnsomhet og egenkapital
• Størrelse - andel arbeidsplasser i privat sektor
• Vekst – vekst i omsetning og verdiskaping  

Rammeplan Rammeplan

National rangering (1 er best og 430 dårligst)
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DELPLANER OG
FOKUSOMRÅDER

• Arealkrevende næringer – fortetting og nyetableringer
• Entreprenørskapskultur - verktøy for vekst og verdiskaping
• Hokksund - senter for handel, utdanning og private og offentlige tjenester
• Kommunale innkjøp - verktøy for næringsutvikling
• Vekst og verdiskaping i jord- og skogbruksnæringene
• Utøvende kunst og kreative næringer 
• Utdanning og yrkeskunnskap
• Kommunikasjon og omdømme 

Delplaner og fokusområder

Foto: ØEK

Skulpturen Det tenkende mennesket
av kunstner Tom Erik Andersen. Oppdragsgiver er en

av landets ledende aktører innen gjenvinning av jern og metall,
Hellik Teigen AS i Hokksund. Tannhjulet er utført av Nortech AS i Skotselv,

som er en av landets største produsenter av stålbjelker til bygg-industrien.
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AREALKREVENDE NÆRINGER
– FORTETTING OG NYETABLERINGER

Kunnskapsgrunnlaget i rammedelen av planen viser at i Øvre Eiker er 
det i basisnæringene og i de regionale næringene vi har den største 
verdiskapingen, og de fleste arbeidsplassene. De fleste bransjene i 
disse næringene er i kategorien arealkrevende næringer, som industri, 
bygg og anlegg, logistikk, og handel med arealkrevende varer.

KONKURRANSEDYKTIGE AREAL- OG TRANSPORTLØSNINGER
FREMMER FORTETTING I HOKKSUND 
Kommunens viktigste bidrag til fortsatt vekst og verdiskaping i disse næringene er å ligge så langt
framme som mulig når det gjelder å bidra til konkurransedyktige områdeplaner og effektive samferdsels-
løsninger omkring eksisterende og nye næringsarealer. Bare på denne måten kan vi beholde dagens
virksomheter – og tiltrekke oss nye.

Samtidig er koblingene mellom et innholdsrikt og attraktivt sentrum og et livskraftig næringsliv
i randsonen av byen svært viktig. I Hokksund gjelder dette særlig for næringsområdene på Loesmoen,
Eiker Dampsag og Sundmoen, men også i noen grad næringsparken ved Sem.

Pendlertallene viser at stadig flere krysser både en og flere kommunegrenser for å arbeide, og ute
i bedriftene er derfor mange av de ansatte pendlere, bosatt i andre byer og tettsteder i regionen.
Mange av disse vil ønsker å bruke tog, og da er det viktig å kunne gå fra knutepunktet/stasjonen til
arbeidsplassen. Dette er også løsninger som underbygges av målsettingene i Buskerudbysamarbeidet. 

Valg av løsninger i Jernbaneverkets planprosess for utvikling av Hokksund stasjon som et knutepunkt for
framtiden er derfor av stor betydning både for handels og sentrumsnæringene og det offentlige tjeneste-
apparatet, men også for virksomhetene i randsonen rundt kollektivknutepunktet.

Arealkrevende næringer

Foto: Loe Rørprodukter AS.   

Loe Rørprodukter AS i Hokksund er Norges største
produsent av betongvarer til vann- og avløpssektoren. 
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NYE NÆRINGSAREALER OG NYETABLERINGER FREMMER STEDSUTVIKLINGEN PÅ FISKUM 
Fiskum er i positiv utvikling, med ny nærbutikk, og et oppgradert stasjonsområde med tilhørende pendler-
parkering. Flere grunneiere i området samarbeider om å tilrettelegge for ny bolig- og næringsutvikling,
med Fiskum Næringspark på 600 mål som den største satsingen i et næringsutviklings- og stedsutviklings-
perspektiv. Hvor stor denne nyetableringen kan bli ser vi ved to, nærliggende sammenligninger:

• Øvre Eiker regnes allerede i dag som en kommune med god tilgang på ferdig regulerte næringsarealer,
 til sammen ca. 750 mål, og med en verdiskaping på ca. 2 mrd. kr pr år.
• Teknologiparken på Kongsberg er på 325 mål, og inneholder 40 virksomheter, med til sammen nær
 6 000 ansatte, og har 50 000 besøkende hvert år. Den samlede verdiskapingen i næringslivet i
 Kongsberg var i 2014 på nær 10 mrd. kr, der virksomhetene i Teknologiparken var betydelige bidragsytere.

Øvre Eiker kommune ferdigbehandler reguleringsplan og utbyggingsavtale for Fiskum Næringspark
første halvår i 2016.

NÆRINGSUTVIKLING, STEDS- OG TJENESTEUTVIKLING I SKOTSELV 
Også i Skotselv er det gjort betydelige investeringer i det offentlige rom, med ny hovedgate og nytt
idretts- og kulturhuset som de største og viktigste tilskuddene til stedets utvikling.

Skotselv Næringspark har gjennom en årrekke representert et stabilt og betydelig tilskudd til stedets
næringsliv og verdifulle arbeidsplasser. I løpet av 2016 flytter en av næringsparkens og kommunens
største virksomheter, MRC Hypteck AS, ut av næringsparken for å samlokaliseres med MRC Teamtrade
AS i nye lokaler på “Klausentomta” i Hokksund, eiet og bygget av RVS AS.

Samtidig har Statens Vegvesen igangsatt arbeid med kommunedelplan for ny Rv35, der en nå står foran
et trasévalg som vil være av vesentlig betydning for stedsutviklingen i Skotselv, herunder mulighetene for
utvikling av nye næringer, både i og utenfor sentrum – på aksen Hokksund-Skotselv-Åmot. Kommunens
hovedfokus for stedsutviklingen i Skotselv - i den nye næringsplanen – er derfor å arbeide for et trasévalg
som i størst mulig grad legger forholdene til rette for ønsket stedsutvikling. 

OPPLYSNINGSVESENETS FOND -OVF
Av kirkehistoriske årsaker eier OVF store arealer også i Øvre Eiker. En del av arealene er fremdeles knyttet
til kirkelige aktiviteter, men store deler av tomteområdene er i dag regulert som næringseiendom,
og i noen grad også bolig og landbruksformål. Disse eiendommene bidrar med inntekter til OVF,
via tomtefesteavtaler. Formålet med OVF er å skape verdier for Kirken, etter markedsmessig prinsipper.
I 2014 bidro OVF med kr 124 mill. til Kirken, til presteboligene, Kirkerådet og bispedømmene.

De delene av næringslivet som fester tomter fra OVF opplever festeavtalene som en belastning,
og ønsker å kjøpe ut OVF. Dette har vist seg vanskelig og setter virksomhetene i en krevende situasjon,
bl.a. når det gjelder å investere i egne bygninger på disse tomtene.

HOVEDFOKUS I PLANPERIODEN 2016-2019
• Økt tilrettelegging for arealkrevende næringer.

MÅL FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Arealkrevende næringer vokser samlet sett mer i Øvre Eiker enn i landet for øvrig, målt i vekst
 i antall arbeidsplasser.

STRATEGIER FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Vi tilrettelegger for vekst i samråd med grunneierne for de ulike næringsområdene.
• Vi tilrettelegger for vekst gjennom helhetlig og effektiv arealplanlegging og behandling av plan- og
 byggesaker på de ulike næringsområdene.  
• Vi prioriterer lokale samferdselsløsninger som knytter de ulike næringsområdene i randsonen omkring
 sentrum nærmere til trafikk-knutepunktene, med vekt på økt tilgjengelighet for gående og syklende.
• Vi bidrar til regionale samferdselsløsninger som bidrar til økt synlighet og mer effektive transport-
 løsninger for de arealkrevende næringene i Øvre Eiker.
• Vi bidrar til en nasjonal løsning på de lokale utfordringene omkring OVF’s eiendomsportefølje
 i Øvre Eiker.

Tiltak i perioden 2016-2019
• Videreutvikle dialogen med grunneierne på de ulike næringsområdene, gjennom etablering av 
 grunneierfora.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.
• Høy prioritering av plan- og byggesaker knyttet til å beholde eksisterende næringsliv og tilrettelegge
 for næringsvekst gjennom fortetting og nyetableringer.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.
• Tilrettelegge for økt bruk av gange og sykkel mellom Hokksund sentrum/Hokksund stasjon og nærings-
 områdene Loesmoen, Sundmoen og Prestebråtan, i forbindelse med områdeplan for Hokksund sentrum. 
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling. 
• Bidra til helhetlige og fremtidsrettede løsninger og effektiv planlegging av ny riksvei 35 fra Hokksund
 til Åmot, både i et stedsutviklings- og næringsutviklingsperspektiv.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.

Arealkrevende næringer Arealkrevende næringer
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Rammeplanen viser at entreprenørskapskulturen i Øvre Eiker er en 
sterk og lang tradisjon, som har lagt grunnlaget for det meste av den 
veksten og den verdiskapingen som i dag skjer lokalt, og som legger 
grunnlaget for velferdssamfunnet. Eksempler på slike virksomheter 
er bl.a. Hellik Teigen AS, OSO Hotwater AS, Hokksund Rehabiliterings-
senter AS, Fjerdingstad Trevare H-Vinduet AS og Loe Rørprodukter AS 
– alle begynte i det små, men representerer i dag et betydelig antall 
arbeidsplasser. 

KOMMUNENS ROLLE SOM TILRETTELEGGER FOR EN ENTREPRENØRSKAPSKULTUR
Blant de nye virksomhetene som vokser raskest og mest finner vi de som tilbyr nye varer eller tjenester,
som har nyskapende produksjonsprosesser eller som har klart å identifisere et nytt marked. På flere
måter har disse bedriftene mye til felles med de aller eldste bedriftene, som fremdeles finnes der fordi
de har eiere, ledere og ansatte med evne til å se og gripe nye muligheter. Entreprenørskapskulturen må
derfor være levende gjennom hele livsløpet og i enhver bedrift, og kommunen vil i flere sammenhenger
kunne være en viktig tilrettelegger.

 ENTREPRENØRSKAPSKULTUR
- VERKTØY FOR VEKST OG VERDISKAPING

Entreprenørskapskultur

Foto: Tømrer Flaget AS

Tømrer Flaget AS er en av flere solide aktører i byggebransjen
i Øvre Eiker. Blåseisolering gir bedriften flere bein å stå på. 
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Blant nye bedrifter som går inn i eksisterende markeder og konkurrerer med andre virksomheter om de
samme kundene vil vekstmulighetene være mindre, og både nasjonalt og regionalt får ikke denne type
nyetableringer samme oppmerksomhet som de med størst vekstpotensiale. I forrige planperiode har
disse tilbudene vært høyt prioritert fra kommunens side:

• Gratis etablererveiledning, gjennom regionalt samarbeid
• Etablererstipend, kr 20 000 til inntil 5 etablerere pr år
• Etableringen av en gründerportal, minegenbedrift.no, som samler viktig informasjon
 for etablerere & gründere i regionen
• Utvikling av regionale møteplasser for etablerere & gründere, gründerfrokost, gründercafé,
 gründeruke, m.m.

Buskerud Fylkeskommune har som en del av tiltaksprogrammet for Regional plan for næringsutvikling og
verdiskaping besluttet at det skal etableres enhetlige, regionale etablererveiledningstjenester i Buskerud,
og at gründerportalen skal være en integrert del av dette tilbudet.
Statistikken viser at blant de ca. 200 nyetableringene i Øvre Eiker hvert år, er 10-15 % brukere av etablerer-
veiledningen, og antallet har vært jevnt økende.

Om lag 1-3 % av etablererne i Øvre Eiker søkte om etablererstipend i perioden 2012-2015. Stipendet på
20 000 kr er relativ beskjedent sett i forhold til reelle etableringskostnader, og er derfor aldri utløsende
faktor når det gjelder selve etableringen. Etter en samlet vurdering er ordningen med etablererstipend
derfor avviklet.

HOVEDFOKUS I PERIODEN 2016-2019
Best mulig tilrettelegging for flest mulige etablerere og gründere, uten å øke den totale ressursbruken.

MÅL FOR PLANPERIODEN 2016-2019
Øvre Eiker kommune er blant de tre beste kommunene i Buskerud, og blant de 50 beste kommunene i
landet, når det gjelder etableringsfrekvens, målt i antall nye virksomheter i forhold til antall eksisterende
virksomheter.

STRATEGIER FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Vi videreutvikler det regionale veilednings- og kurstilbudet for lokale etablerere og gründere,
 gjennom et aktivt og forpliktende regionalt samarbeid.
• Vi støtter opp under de regionale møteplassene for etablerere & gründere, gjennom et aktivt
 og forpliktende regionalt samarbeid.

TILTAK FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Bidra til samordning og kvalitetsutvikling av Etablererveiledningen, her under Gründerportalen,
 i samarbeid med Buskerud Fylkeskommune, øvrige D5-kommuner, Næringsforeningen
 i Drammensregionen og Øvre Eiker Næringsråd.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.

EntreprenørskapskulturEntreprenørskapskultur
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HOKKSUND
- SENTER FOR HANDEL, UTDANNING
OG PRIVATE OG OFFENTLIGE TJENESTER

Kunnskapsgrunnlaget i rammedelen av planen viser at besøksnærin-
gene i Øvre Eiker og Hokksund bidrar med under 10 % av verdiskapin-
gen i kommunen, og at handelsnæringene alene står for nesten hele 
denne verdiskapningen med 200 mill. kr pr år.  Vi vet også at daglig-
varehandelen står for en betydelig del av denne omsetningen.  

NÆRINGSUTVIKLING, STEDS- OG TJENESTEUTVIKLING I HOKKSUND 
Byen er i dag kommunens senter for viktige offentlige tjenester, og kommunens absolutte tyngdpunkt
når det gjelder innbyggere, næringsliv og arbeidsplasser. Kommunens egne tjenester er en av bære-
bjelkene i byens sentrumsfunksjoner, og 3 av 4 arbeidsplasser i Øvre Eiker har adresse Hokksund.

En kartlegging utført av Papirbredden Innovasjon i 2013 viser at byen bl.a. rommer en betydelig
helsefaglig klynge av både lokale og regional interesse - med Eikertun og Hokksund Rehabiliterings-
senter AS i spissen.

Byen har også en liten, men sterk bil-bransjeklynge, som ligger i randsonen omkring sentrum
– lokalisert på Prestebråtan, Sundmoen og på Hasselbakken. I tillegg til flere andre handelsbedrifter
med arealkrevende varer, er dette også en viktig del av Hokksund som et senter for handel.

Eiker videregående skole forsterker byens status som et lokalt senter for utdanning, men har ikke
utviklet samme bredde i utdanningstilbudet som de videregående skolene i bl.a. Kongsberg,
i Drammen og på Åmot.

Gjennom flere år har byens lokale og regionale rolle vært under press som følge av handels-lekkasjer
spesielt til Eiker Senter og Buskerud Storsenter (Norstat AS, 2014). I tillegg har nasjonale reformer skapt
usikkerhet når det gjelder tilstedeværelsen til bl.a. Politiet, Domstolene, Skatteetaten, og Posten.

Foto: Irene Firing

Hokksund
Den vakre vintergatebelysningen i Hokksund

ble gitt i gave til byen av Hokksund Gårdeierforening og
Sparebanken Øst’s gavefond i november 2014. Ny gatebelysning ble gitt

i gave fra Øvre Eiker Energi AS, i anledning bedriftens 100 års jubileum i 2015.
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I dette bildet blir kommuneorganisasjonens evner til tverrfaglighet og samhandling en nøkkel,
i både nærings- steds- og tjenesteutviklingsarbeidet. Kommunen er helt sentral når det gjelder:

• Å sørge for en framtidsrettet sentrumsplan - dette vil stimulere investeringslysten i eiendomsutviklings-
 bransjen, og gi nye og attraktive boliger og næringslokaler. En framtids-rettet sentrumsplan må ta opp
 i seg en rekke tema, blant annet spørsmål knyttet til en funksjonsdeling mellom ulike arealer i sentrum,
 her under behovet for rekkefølgebestemmelser i sentrumsplanens arealdel, slik at sentrum kan vokse
 innenfra og utover. Utviklingen av jernbanen som knutepunkt, her under til rettelegging for pendler-
 parkering og arbeidsplassparkering er andre, viktige tema.
• Å utvikle det offentlige rom, slik at mange flere får lyst til å ta byen i bruk - og på sikt styrke
 kundegrunnlaget for handels- og sentrumsnæringene.
• Jernbaneverkets planprosess for utvikling av Hokksund stasjon som et knutepunkt med hyppigere
 togavganger og korresponderende busstilbud er av svært stor betydning både for handels
 og sentrumsnæringene og det offentlige tjenesteapparatet i sentrum, når det gjelder tilgang
 på kunder og arbeidskraft.
• Samarbeidet med Buskerud Fylkeskommune og Eiker videregående skole om det å videreutvikle
 Hokksund som et attraktivt sted å ta videregående utdanning. I et næringsperspektiv handler dette
 bl.a. om å skape grunnlag for framtidens bedrifts-etableringer, entreprenørskap og arbeidskraft
 i Øvre Eiker. I et stedsutviklingsperspektiv handler dette om å tilby synlige og attraktive læringsarenaer,
 som samarbeider til elevenes beste. I et tjenesteutviklingsperspektiv handler dette om innholdet
 i utdanningstilbudet, og om tilgangen til kompetanse i det offentlige tjenesteapparatet.
• Kommunen er også helt sentral også når det gjelder å videreutvikle samarbeidet med andre
 offentlige og private tjenesteytere, først og fremst for å sikre egne innbyggere et tilbud som møter
 framtidens behov, men også for å bygge opp under Hokksund som en attraktiv by for bl.a. helsefaglige
 miljøer, og forsterke Hokksunds omdømme som et senter med et bredt og godt tilbud innen offentlige
 og private tjenester. 
• Å tilrettelegge forholdene for samordnet og økt markedsføring av det store og mangfoldige
 publikumstilbudet som allerede finnes i Hokksund, i tråd med handels- og sentrumsnæringenes
 egne ønsker og ambisjoner.

HOVEDFOKUS I PLANPERIODEN 2016-2019
• Hokksund som regionalt og lokalt trafikk-knutepunkt og senter for handel, utdanning og private
 og offentlige tjenester.

MÅL FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Handelslekkasjen til omkringliggende kommuner er redusert, og andelen innbyggere som velger
 å reise ut av kommunen for å handle er lavere enn i 2014. 
• Veksten i omsetning i detaljhandelen pr innbygger og år ligger over gjennomsnittet for landet.

STRATEGIER FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Vi tilrettelegger for vekst i handels- og sentrumsnæringene i nært samarbeid med Hokksund
 Gårdeierforening, Hokksund Handelsstandsforening, Hokksund Byutvalg og andre offentlige
 og private tjenesteytere og samfunnsaktører med interesser i en attraktiv byutvikling.

TILTAK FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Det utarbeides en helhetlig, offensiv og sosialt, miljømessig og økonomisk bærekraftig
 sentrumsplan for Hokksund. Planen skal legge til rette for utviklingen av et kompakt og
 innholdsrikt sentrum, og et moderne og framtidsrettet knutepunkt som knytter alle typer
 trafikanter til/fra bydelene og næringsområdene i randsonen til sentrum.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.
• Vi samarbeider med Hokksund Handelsstandsforening, Hokksund Gårdeierforening og
 Næringsforeningen i Drammensregionen om tilrettelegging for realisering av et felles omdømme
 og merkevarekonseptet for handels og sentrumsnæringene i Hokksund.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.
• Vi videreutvikler kommunens aktivitetstilbud i Hokksund sentrum (bibliotek, svømmehall,
 skateanlegg, etc.), slik at disse blir bedre kjent og tilgjengelige for flere.
 Ansvar: Seksjon for kultur og livskraft.
• Vi samarbeider med Buskerud Fylkeskommune og Eiker videregående skole om å videreutvikle
 innholdet i utdanningstilbudet ved våre ungdomsskoler og ved Eiker videregående skole.
 Ansvar: Oppvekstseksjonen.
• Ved flytting av kommunale, publikumsrettede tjenester skal det etterstrebes alternativer som bygger
 opp under byens omdømme som et kompakt senter for lett tilgjengelige offentlige og private tjenester. 
 Ansvar: Alle seksjoner.

HokksundHokksund



Øvre Eiker Kommune

40 Tema Strategisk næringsplan 41TemaStrategisk næringsplan

Øvre Eiker Kommune

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for rundt 400 milliarder
kroner i året, og Øvre Eiker kommune alene handler varer og tjenester
for flere hundre millioner kroner årlig.  Som «krevende kunde» kan
det offentlige stimulere til utvikling av nye fremtidsrettede løsninger
i næringslivet, innen f.eks. innovasjon, miljø, yrkesutdanning/lærlinge-
plasser, og når det gjelder å stimulere tilgangen på oppdrag i lokalt 
næringsliv.

ANSKAFFELSESSTRATEGI OG NÆRINGSUTVIKLING
Øvre Eiker kommunes anskaffelsesstrategi, vedtatt av rådmannens ledergruppe i 2013,
innebærer bl.a. at:
• Ved anskaffelser under kr 500 000 skal potensielle, lokale leverandører inviteres til å delta
 i konkurransen.
• Ved anskaffelser over kr 500 000 skal potensielle, lokaleleverandører gjøres oppmerksomme
 på at konkurransen er utlyst på Doffin. 
• Det tilbys årlig veiledningsmøter for lokale virksomheter som ønsker å delta i konkurranse
 om offentlige oppdrag.
• Det er etablert en innkjøpsgruppe, for å styrke kommunens samlede innkjøpskompetanse
 og øke kunnskapen om lokalt næringsliv. 

Pr i dag utnytter ikke Øvre Eiker kommune mulighetene fullt ut når det gjelder å bruke sin påvirknings-
kraft i forbindelse med kommunale innkjøp. Det er derfor ønskelig å videreutvikle anskaffelsesstrategien,
for å ta i bruk et større register av virkemidler og stimulere næringslivet på flere områder, og samtidig nå
flere næringspolitiske og andre samfunnsutviklingsmål.

KOMMUNALE INNKJØP
- VERKTØY FOR NÆRINGSUTVIKLING

Kommunale innkjøp

Foto: Arkitektkompaniet

Vestfossen kirke ble innviet i 2010,
og er tegnet av Arkitektkompaniet AS i Drammen.

Flere lokale firma deltok i byggingen av kirken, som er finansiert
av Øvre Eiker Kirkelige fellesråd og Øvre Eiker kommune. Fiskum Plate og

Sveiseverksted AS levert bl.a. klokketårnet og hovedkonstruksjonene i kirkebygget.
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HOVEDFOKUS FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Å bruke kommunale innkjøp for å stimulere utviklingen av konkurransedyktig lokalt næringsliv.

MÅL FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• En økende andel lokale virksomheter er tilbydere i kommunale anskaffelsesprosesser.
• I konkurranser under kr 500 000
• I konkurranser over kr 500 000 
• En økende andel lokale virksomheter vinner kommunale anskaffelsesprosesser.
• I konkurranser under kr 500 000
• I konkurranser over kr 500 000 

STRATEGIER FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Vi tilrettelegger våre rutiner slik at lokale virksomheter som er kvalifiserte kan delta i konkurranser
 om våre anskaffelser og oppdrag.
• Vi videreutvikler og implementerer kommunens anskaffelsesstrategi, for å styrke kvaliteten
 og kvantiteten det kommunale tjenestetilbudet, og tilrettelegge for vekst og verdiskaping blant
 lokale og regionale tilbydere. 

VÅRE TILTAK FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Eksisterende anskaffelsesstrategi, vedtatt i 2013, implementeres fullt ut når det gjelder å stimulere
 lokalt næringsliv til å delta i konkurransen om kommunens oppdrag.
 Ansvar: Seksjon for service og fellestjenester.
• Det avholdes halvårlige frokostseminarer for lokale virksomheter som ønsker å delta i konkurranser
 om offentlige anskaffelser.
 Ansvar: Seksjon for service og fellestjenester.
• Kommunens anskaffelsesstrategi videreutvikles som et tydelig verktøy for innovasjon knyttet til
 kommunal tjenesteutvikling- og produksjon,  og for økt tilrettelegging for flere lærlingeplasser i lokalt
 og regionalt næringsliv.
 Ansvar: Seksjon for service og fellestjenester.

Kommunale innkjøpKommunale innkjøp
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Øvre Eiker er en av de største landbrukskommunene i Buskerud.
Jord- og skogbruksarealene gir grunnlag for en svært allsidig
produksjon av matvarer og trevirke av høy kvalitet. 

ØKT, BÆREKRAFTIG PRODUKSJON AV KVALITETSMAT 
Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) – Velkommen til bords, skisserer fire overordnede mål for landbruket
i Norge: Matvaresikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskapning og bærekraftig landbruk.
Landbruket i Buskerud har besluttet å bidra med sin andel for å nå det nasjonale målet om å øke
matproduksjon med 1 % pr år. Et av prosjektene som er satt i gang er Kombinasjonslandbruket hvor
hovedidéen er å øke matproduksjonen ved å ta i bruk gårdens samlede ressurser.

Hovedfokuset lokalt i Øvre Eiker er tilrettelegging for økt lokal produksjon av kvalitetsmat, tilrettelegging
for nye bønder (generasjonsskifte) og nye næringer i landbruket:
• Fadder- og mentorordninger.
• Utvikling av forretningsplaner.
• Utvikling av en felles markedsførings- og salgskanal for lokale landbruksprodukter – Ekte Eiker.

Det er et utmerket samarbeid med faglagene og en rekke engasjerte lokale produsenter,
som gir et godt grunnlag for å realisere mål og tiltak.

VEKST OG VERDISKAPING
I JORD- OG SKOGBRUKSNÆRINGENE

Vekst og verdiskaping

Foto: Dagfinn Kolberg

Innhøsting av gras Kolberg Gård.

Foto: Dagfinn Kolberg
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HOVEDFOKUS FOR PLANPERIODEN 2016-2019
Økt matproduksjon og utvikling av tilleggsnæringer for å utnytte gårdens ressurser.

• Innen tradisjonelt landbruk bør sterke produsentmiljøer, tilrettelegging for beite, vekstskifte
 og kombinasjonsbruk prioriteres. 
• For å stimulere til tilleggsnæringer på gården, bør det fokuseres på entreprenørskap
 og produktutvikling, ved siden av markedsføring- og andre salgsfremmende aktiviteter.

MÅL FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Bidra til økt matproduksjon og utvikling av nye næringer og arbeidsplasser i landbruket.

STRATEGIER FOR PLANPERIODEN 2016-2019 
• Vi stimulerer til samarbeid om næringsutvikling i landbruket, i samhandling med faglagene
 og med foreningen Ekte Eiker – med vekt på kombinasjonsbruk og det å ta hånd om en større
 deler av verdikjeden knyttet til jord- og skogbruk.
• Vi tilrettelegger for at bøndene kan drive jorda og skogen mest mulig rasjonelt og effektivt gjennom
 plan- og byggesaksprosesser og landbrukslovgivningen.

TILTAK FOR PLANPERIODEN 2016-2019 
• Tilrettelegge for en videre utvikling av mat-nettverket Ekte Eiker. 
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.
• Deltagelse i fylkesmannens prosjekt “Økt matproduksjon gjennom kombinasjonsjordbruk”.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.
• Samarbeid med beitelagene slik at flest mulig husdyr kan beite i kommunen.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.
• Fokusere på næringsutvikling og tilleggsnæringer i landbruket gjennom utvidet samarbeid med
 etablererveiledningen og gründernettverkene.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.
• Bistå unge bønder som vil satse i landbruket.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling.

Vekst og verdiskapingVekst og verdiskaping
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Alle bransjer som produserer kulturelle produkter/tjenester
som formidles til et publikum faller inn under kulturnæringene,
som representerer om lag 10 % av i underkant 100 registrert
bransjer i Norge. Utøvende kunstnere er en viktig bransje blant
kulturnæringene, men den største kreative bransjen på nasjonalt
nivå er trykte medier. 

I 2011 ble det lagt fram en rapport som viser omfanget av kulturnæringene i Norge (Menon Economics
9/2011). Den vist at kulturnæringene er blant de sterkest voksende næringene, med 50 % vekst i
sysselsettingen over 10 år – og til sammen over 75 000 sysselsatte. Rapporten viser også at veksten er
størst i distriktene, selv om konsentrasjonen er størst i byområdene. Kulturnæringene har gjennomgående
lavere lønnsomhet enn andre næringer. 

UTØVENDE KUNSTNERE OG KREATIVE NÆRINGER I ØVRE EIKER
I 2012 ble det gjort en kartlegging av kulturnæringene i Øvre Eiker (Kongstanken AS), som viser at
av 208 virksomheter var nær 80 utøvende kunstnere. Film/foto/spill, utgjorde over 30 virksomheter,
design 15 virksomheter, fulgt av reklame og trykte medier, m.fl. Det ble anslått at om lag 350 personer
var sysselsatt i kulturnæringene, og den utgjorde 7 % av alle registrerte virksomheter i Øvre Eiker
– som er på samme nivå som detaljvarehandelen. Den samlede omsetningen ble beregnet til kr 175 mill. kr.

UTØVENDE KUNSTNERE
OG KREATIVE NÆRINGER

Utøvende kunstnere og kreative næringer

Foto: Bjørn Kristoffersen
Fra sesongåpningen ved Vestfossen Kunstlaboratorium mai 2016.
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KULTURNÆRINGENE OG STEDSIDENTITET
I kulturell sammenheng er det viktig å holde fokus på et steds unike identitet, dersom det skal ha appell
og skille seg positivt ut. Innholdet i begrepet Kulturhovedstaden Vestfossen må derfor være noe annet
enn kultur- og opplevelsestilbudet i Skotselv, på Fiskum og i Hokksund – eller andre byer og tettsteder
i regionen. Vestfossen har flere stolte og viktige identitetsbærere i bl.a. vakre og innholdsrike Fossesholm
herregård, og i stedets mangslungne historie som industribygd. Den mest unike identitetsbæreren i
Vestfossen er likevel samtidskunsten, representert ved bl.a. Vestfossen Kunstlaboratorium og Arena
Vestfossen, med bl.a. Morten Viskum og Fredrik Værslev som enkeltrepresentanter for kunstnerklyngen.

Det unike ved Skotselv er knyttet til historien omkring Hassel Jernverk (1649-1870), og i dag deltagelsen
i europeiske “Ring of the European cities of iron works”. Smia Hammer Toch Design er grunnlaget for
deltagelsen i dette europeiske nettverket. Norsk Motorhistorisk senter på Burud har utviklet seg til å bli
et senter av nasjonal interesse, og er et eldorado for bil- og motorinteresserte i alle aldre. 

På Fiskum er identiteten i stor grad knyttet til kommunens eldste bygning, Fiskum gamle kirke, med flere
intimkonserter gjennom året og som hovedscene for kulturarrangementet Fiskum middelalderdager.

Det unike ved Hokksund er beliggenheten ved en av Norges største lakse-elver, og Nøstetangen Glass AS
og Nøstetangen Glassmuseum, som begge viderefører arven etter Nøstetangen Glassverk (1741-1777).
I tillegg har også Hokksund sin by- og laksefestival, en flott møteplass både for befolkning, frivilligheten
og næringslivet.

KULTURHOVEDSTADEN VESTFOSSEN 
Vestfossen sentrum har de siste årene gjennomgått en betydelig oppgradering i og omkring stasjonsområdet,
med ny perrong, pendlerparkering, kaianlegg, paviljong og park. For 5 år siden ble Vestfossen kirke innviet,
og har gitt stedet en ny møteplass og et nytt kulturhus. Den nye Jutebrua ble åpnet i 2014, med ny adkomst
til sentrum. Summen av alle disse enkeltelementene bygger opp under ønsket nærings- og stedsutvikling i
Vestfossen, og mulighetene for å videreutvikle Vestfossens omdømme som kulturhovedstad.

Den sterkeste merkevaren med det største potensialet i kulturhovedstaden er Stiftelsen Vestfossen
Kunstlaboratorium, som sammen med Stiftelsen Fossesholm Herregård, Arena Vestfossen, Fredfoss
Konferansesenter og flere anerkjente kunstnere og kreative næringer er med på å legitimere Vestfossen 
som et mangfoldig møtested og en bredt anlagt kulturhovedstad.

Samtidig er flere av de publikumsrettede virksomhetene sesongåpne, noe som er utfordrende både for
de sesongbetonte virksomhetene, for de øvrige handels- og sentrumsnæringene, og for Vestfossen som
sted. Dersom kulturnæringene i Vestfossen skal kunne spille den rollen i stedsutviklingsarbeidet som
kommuneplanen legger opp til må det i større grad tilrettelegges for helårs drift, og hovedaktørene
i kulturhovedstaden må derfor gis høy prioritet og oppmerksomhet i planperioden. 

Vestfossen-marken, Vestfossen 24 timer og Jul i Storgata er alle arrangementer med potensiale i et
nærings- og stedsutviklingsperspektiv, og gir kulturhovedstadsbegrepet nødvendig lokal forankring
og er samtidig en viktig samarbeidsplattform for frivillighet og ulike bransjer i det lokale næringsliv.

HOVEDFOKUS I PLANPERIODEN 2016-2019
Utøvende kunst og kreative næringer som verktøy i stedsutviklingsarbeidet, med størst fokus på
Vestfossen som kulturhovedstad.

MÅL FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Vestfossen har styrket sin posisjon som et nasjonalt senter for samtidskunst.
• Vestfossen har styrket sin posisjon som et opplevelsessenter og møteplass for regionens publikum
 og næringsliv – Kulturhovedstaden Vestfossen.
• Nøstetangen har styrket sin posisjon som et senter for kunstglass, og Hokksund-laksen er løftet
 fram som en lokal delikatesse og spesialitet.
• Kunstsmia i Skotselv er etablert som begrep.
• Fiskum er etablert som et sted for middelalder-kultur.

STRATEGIER FOR PERIODEN 2016-2019
• Vi samarbeider med grendeutvalget, frivilligheten, foreningen Ekte Eiker og næringslivet
 i Vestfossen sentrum om å bygge opp under Vestfossen som kulturhovedstad.
• Vi samarbeider med Hokksund Byutvalg, Nøstetangen Museum, Nøstetangen Glass,
 Hokksund Båt & Camping, foreningen Ekte Eiker, Hokksund By og laksefestival, m.fl. om å fremme
 Hokksund som destinasjon for laks og kunstglass.
• Vi samarbeider med grendeutvalgene i Skotselv og på Fiskum, samt andre lokale aktører, om å fremme
 Skotselv som destinasjon for kunstsmiing, og Fiskum som destinasjon for middelalder kultur. 

TILTAK FOR PERIODEN 2016-2019
• Det utvikles en samarbeidsplattform for kommunen, grendeutvalget, frivilligheten og næringslivet
 i Vestfossen sentrum, som kan koordinere og videreutvikle innholdet i Vestfossen som
 kulturhovestad, og bygge opp under det lokale næringslivet.
 Ansvar: Seksjon for kultur og livskraft og Seksjon for samfunnsutvikling.
• Det utvikles en seminar- og opplevelsespakke for regionens næringsliv, med utgangspunkt i Vestfossen
 som Kulturhovedstad, som også inkluderer lokale matopplevelser.
 Ansvar: Seksjon for kultur og livskraft og Seksjon for samfunnsutvikling.
• Det utvikles opplevelses pakker for reiselivsnæringen, med utgangspunkt i samarbeidsplattformene
 for Hokksund, Fiskum og Skotselv.
 Ansvar: Seksjon for kultur og livskraft og Seksjon for samfunnsutvikling.

Utøvende kunstnere og kreative næringerUtøvende kunstnere og kreative næringer
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Koblingen mellom utdanningsmuligheter, stedsutvikling og nærings-
utvikling er sterk. I et næringsperspektiv handler utdanning om
å skape grunnlag for framtidens entreprenørskap og arbeidskraft
i Øvre Eiker. I et stedsutviklingsperspektiv handler utdanning om
å tilby synlige, lett tilgjengelige og attraktive læringsarenaer, som
samarbeider til elevenes beste. I et tjenesteutviklingsperspektiv
handler det om innholdet i utdanningstilbudet. 

UTDANNINGSVALG PÅ UNGDOMSTRINNET
På ungdomstrinnet har elevene i 8.-10. klasse et obligatorisk fag som heter utdanningsvalg.
Dette er noen av aktivitetene ungdomsskolene i flg. læreplanen skal tilby elevene:

• Jobbskygging av en voksen
• Arbeidsuke
• Ut på bedriftsbesøk
• Bedriftsbesøk på skolen

Ungdomsskolene er avhengige av et samarbeid med offentlige og private virksomheter for å kunne tilby
elevene disse aktivitetene, og er generelt opptatt av å videreutvikle tilbudet til elevene, slik at de kan bli
mer bevisste og trygge i sine utdanningsvalg. 

YUMEIKER 2014-2016
I 2014 gikk Øvre Eiker kommune sammen med Eiker videregående skole, NAV Øvre Eiker, Øvre Eiker
Næringsråd og Hokksund Rotary Klubb om å vise ungdommene alle mulighetene som ligger foran
når det gjelder yrkes og utdanningsvalg, vise dem det mangfoldet av muligheter som finnes lokalt
og regionalt, og bidra til å trygge dem i sine veivalg. Slik ble Yrkes og utdanningsmessa på Eiker til,
og er i dag en etterspurt møteplass for ungdom, foreldre, utdanningsinstitusjoner og næringsliv,
som også inkluderer ungdomsskolene i Nedre Eiker, til sammen over 700 elever. 

UTDANNING
OG YRKESKUNNSKAP

Utdanning og yrkeskunnskap

Foto: Eikerbladet
Fra Yrkes og Utdanningsmessa 2015 på Eiker videregående skole.
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UNGT ENTREPRENØRSKAP
Årlig etableres det +/- 200 nye selskaper i Øvre Eiker. Dette innebærer omtrent 1 ny bedrift pr 100
innbyggere pr år, og erfaringer viser at disse nyetableringene er av vesentlig betydning for å skape vekst
og nye arbeidsplasser. I forslag til Regional plan for kunnskapssamfunnet heter det bl.a.: “Gjennom
utdanning i entreprenørskap kan elever og studenter få kjennskap til lokalt arbeids- og næringsliv og
utfordringer som lokalsamfunnet står overfor. Ved å aktivisere barn og unge i lokalsamfunnet, bygges
lokal identitet og engasjement. De unge får erfare hvilke krav som stilles i arbeids- og næringslivet, og se
hvilke muligheter som finnes. Utdanningssystemet og arbeidslivet må derfor i større grad se mulighetene
gjennom samhandling og samarbeid. Det er viktig at utdanning i entreprenørskap gjennomføres i hele
fylket, tilpasset lokale utfordringer, og at eksisterende arbeidsplasser og rollemodeller bidrar i opplæringen.”

For Øvre Eiker er det viktig at Eiker videregående skole gis en tydelig og likeverdig rolle i en slik satsing.
Samtidig representerer entreprenørskap også en spennende læringsplattform for ungdomstrinnet,
og vurderes derfor tatt inn som en del av læringstilbudet ved alle våre ungdomsskoler i planperioden. 

FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON
Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling dokumenterer at næringslivet i Buskerud er i fremste
rekke i landet, når det gjelder å satse på forskningsbasert verdiskaping. Regional plan for kunnskaps-
samfunnet peker på at det å gi elever og studenter innovasjons-kompetanse – sammen med kompetanse
i entreprenørskap - er viktig for evnen til framtidig omstilling og nyskaping i arbeidslivet. I Buskerud
er Eiker videregående skole en av skolene med studiespesialisering som pr i dag ikke tilbyr forskerlinje,
og for Øvre Eiker kommune er det viktig at også den lokale videregående skolen har et slikt tilbud til
elever som ønsker det.

EIKER VIDEREGÅENDE SKOLE
Øvre Eiker kommune har lange tradisjoner som vertskommune for et godt utdanningstilbud til befolkningen. 
I 1902 fikk Øvre Eker Høiere Allmennskole i Hokksund et undervisningstilbud “ut over det obligatoriske”, 
som følge av at grosserer G.P. Bråthen ga en betydelig sum penger “for å utvide tilbudet til de lærevillige” 
i Øvre Eiker. 50-årsjubileet for Eiker som videregående skole ble markert gjennom skoleåret 2010/11, og 
studiespesialisering (tidligere allmennfag) har hele tiden vært den største studieretningen. 

Skolen er en viktig og anerkjent læringsarena for ungdom som ønsker høyskole- og universitetsutdanning,
men bør også videreutvikles til å tilby andre typer kompetanse, i tråd med samfunnets og næringslivets
behov. F.eks. viser NHO’s kompetansebarometer for 2015 at 40 % av bedriftene har behov for håndverkere,
og 27 % har behov for sivilingeniører, ingeniører og teknikere. NAV’s bedriftsundersøkelse viser at helse-
og sosialtjenester pr i dag har størst mangel på arbeidskraft, fulgt av eiendomsdrift, tjenesteyting og bygg
og anlegg. Som vist i kunnskapsgrunnlaget for Strategisk næringsplan er de fleste bransjer i Norge representert
i Øvre Eiker, og det er derfor behov for de fleste typer utdanning.

Eiker videregående skole er også en viktig samarbeidspartner for Øvre Eiker kommune, når det gjelder
å sikre et mer sømløst og tilpasset utdanningstilbud til ulike elevgrupper.

KARRIEREVEILEDNING FOR VOKSNE
I Regional Plan for verdiskaping og næringsutvikling er karriereveiledning for voksne vurdert som et viktig
tiltak for å fremme tilknytningen til arbeidslivet, og for å sikre offentlige og private virksomheter rett
kompetanse i omstillings- og rekrutteringsfaser. I handlingsprogrammet for 2016 legger fylkeskommunen
opp til å videreutvikle de fire karrieresenterne i Buskerud, bl.a. Papirbredden Karrieresenter i Drammen,
i samarbeid med kommunene og med NAV. Profesjonalisering av karriereveiledningen er også et viktig
tema i Regional plan for kunnskapssamfunnet.

HOVEDFOKUS I PLANPERIODEN 2016-2019
• Styrke ungdommenes kunnskaper og muligheter når det gjelder utdanning og yrkesvalg,
 spesielt i egen kommune.
• Styrke voksne innbyggeres karrieremuligheter og tilknytning til arbeidslivet.

HOVEDMÅL FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Elevene på ungdomstrinnet har god kunnskap om lokalt arbeids- og næringsliv.
• Elevene på ungdomstrinnet opplever trygghet og motivasjon for egne utdanningsvalg og valg 
 av yrkesretning, og frafallet i videregående skole reduseres.
• Eiker videregående skole videreutvikler sitt utdanningstilbud, i tråd med kompetansebehovet
 i lokalt arbeids- og næringsliv.
• Økt tilknytningen til arbeidslivet for voksne.

STRATEGIER FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Vi tilrettelegger for gode møteplasser mellom ungdom og lokalt arbeids- og næringsliv,
 i samarbeid med næringslivsorganisasjonene og med enkeltbedrifter. 
• Vi samhandler med Eiker videregående skole, for økt læringsutbytte og motivasjon.
• Vi samhandler med regionale samarbeidspartnere om etablering av lett tilgjengelige karrieresentere,
 for voksne og for virksomheter i omstilling. 

TILTAK FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Tilbudet til elevene i faget utdanningsvalg videreutvikles, her under Yrkes og utdanningsmessa på Eiker.
 Ansvar: Oppvekstseksjonen.
• Ungt Entreprenørskap vurderes tatt inn som en del av læringstilbudet ved alle våre ungdomsskoler.
 Ansvar: Oppvekstseksjonen.
• Det inviteres til faste møteplasser mellom ungdomsskolene og Eiker videregående skole.
 Ansvar: Oppvekstseksjonen.
• Virksomheter og voksne i Øvre Eiker får råd og veiledning, ved spørsmål om karrieremuligheter
 og ved omstilling og nedbemanning.
 Ansvar: Seksjon for samfunnsutvikling. 

Utdanning og yrkeskunnskapUtdanning og yrkeskunnskap
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Attraksjonsanalysen fra Telemarksforskning viser at næringslivet
i Øvre Eiker siden finanskrisen har hatt en vekstrate både i befolkning
og i antall arbeidsplasser som ligger godt over utviklingen for fylket
og for landet – fram til 2013. De to siste årene har utvikling kulminert,
og dette utfordrer kommunens overordnede mål om å være “den meste
næringsvennlige kommunen i Nedre Buskerud”.

BEDRIFTSBESØK
Øvre Eiker kommune har i dag over 2 000 virksomheter, og 90 % av disse har 4 eller færre ansatte.
2/3 har ingen ansatte, og bare 1 % har mellom 50 og 99 ansatte. Det er derfor en krevende oppgave
å besøke alle, og i praksis gjøres det et utvalg slik at offentlige og private virksomheter i ulike bransjer
og ulike deler av kommunen blir kontaktet.
I perioden 2011-2015 ble det gjennomført over 50 bedriftsbesøk, som alle ga verdifull innsikt i utfordringer
og muligheter i den enkelte virksomhet og i den enkelte bransje. Besøkene ble gjennomført av ord-
fører, fulgt av rådmannen og prosjektleder næring, og i noen tilfeller av styringsgruppen (fagkomite 3). 
Alle virksomhetene som er besøkt gir uttrykk for at dette er udelt positivt, og at man setter pris på å 
komme i direkte dialog med kommunens øverste ledelse. Besøkene er derfor en viktig del av kommunens 
næringsvennlighet.

SAMARBEID MED NÆRINGSFORENINGENE
Ut over kontakten med enkeltbedrifter er dialogen med det lokale næringslivet basert på samarbeid
med frivillige organisasjoner, som Øvre Eiker Næringsråd, faglagene i jordbruket, Øvre Eiker Håndverk
og Industriforening, Hokksund Handelsstandsforening og Hokksund Gårdeierforening. Denne dialogen
er svært verdifull, og helt nødvendig for å sikre at kommunens rolle som tilrettelegger “treffer” næringslivet
på hjemmebane. Et vel organisert næringsliv forenkler og effektiviserer dialogen, og gjør det enklere for
kommunen å opptre næringsvennlig.

Næringsforeningen i Drammensregionen, som har 12 ansatte, definerer seg fra 2015 som en paraply-
og serviceorganisasjon for næringsrådene og de underliggende bransjeorganisasjonene i kommunene
Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Svelvik og Sande – i tillegg til Drammen. Dette er en viktig rolleavklaring
og gir muligheter for å styrke de lokale næringsorganisasjonenes gjennomføringskraft, i lokale nærings-
utviklingsprosjekter. 
 

KOMMUNIKASJON
OG OMDØMME

Kommunikasjon og omdømme

Foto: nfdr

Øvre Eiker Næringsråds frokostmøter
setter viktige saker på dagsorden, og er gode

møteplasser for næringsliv og offentlig sektor i Øvre Eiker.
Her representert ved bl.a. leder Bjørn Gjerstad (nr. 2 fra venstre),

og ordfører Ann Sire Fjerdingstad. 
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NÆRINGSSEMINAR
Både NHO Buskerud og Næringsforeningen i Drammensregionen (NFDR) har etablert flere fast møte-
plasser for regionens næringsliv. I NHO Buskerud er det tradisjon for å legge arrangementene til ulike
deler av fylket. NFDR sine arrangementer legges ofte til Drammen, men med foreningens nye rolle ligger
det også bedre til rette for å legge arrangementer til kommunene som ligger i foreningens nedslagsfelt. 
Det å være vertskap for denne type arrangementer, som samler representanter for næringslivet i store
deler av Buskerud, er en utmerket anledning for å fremme kommunens kvaliteter og fasiliteter, og
dermed øke sannsynligheten for gjenbesøk ved andre anledninger. Arrangementene er ofte halv- eller
heldagsarrangementer, og derfor velegnet for lokaliteter uten overnattingsmuligheter. Ved å være
vertskap for denne type arrangementer vil kommunen få anledning til å vise seg fram som verts-
kommune, og det lokale næringsliv får anledning til å vise fram sine varer og tjenester. 

TILGJENGELIGHET OG FRAMDRIFT
Næringslivet ønsker kortest mulig vei til informasjon om kommunens tjenester, og best mulig tilgjengelighet
og framdrift når det gjelder kommunal saksbehandling. Næringslivet forventer derfor å finne informasjon 
og utføre tjenester ved hjelp av nettbasert kommunikasjon. Kommunens tilrettelegging for nettbasert
kommunikasjon er en viktig del av kommunens næringsattraktivitet og omdømme.

Det er i den forbindelse behov for en systematisk kartlegging eller beskrivelse av status og utviklingsbehov
for web-basert kommunikasjon og saksbehandling i Øvre Eiker kommune, men temaet er aktualisert av
en oppdatering av kommunens kommunikasjonsstrategi fra 2011, som er planlagt i 2016. Det vil derfor
være gjennom utarbeidelsen av denne kommunikasjonsstrategien kommunen må finne fremtidens
løsninger på dagens kommunikasjonsutfordringer- og muligheter, og på dette punktet må derfor 
næringsstrategien underordnes en helhetlig løsning, som i varetar bl.a.:

• Kommunens omdømme som samfunnsutvikler
• Kommunens omdømme som forvaltningsmyndighet
• Kommunens omdømme som tjenesteyter

FOKUS I PLANPERIODEN 2016-2019
• Høy tilgjengelighet og aktiv dialog med enkeltbedrifter og næringslivsorganisasjoner.

MÅL FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Å styrke næringslivets oppfatning av Øvre Eiker som en næringsvennlig kommune ved hjelp
 av god kommunikasjon.

STRATEGIER FOR PLANPERIODEN 2016-2019 
• Tett dialog med enkeltbedrifter.
• Samarbeid og samhandling med næringslivets organisasjoner
• Aktiv tilrettelegging for næringslivets arrangementer 
• Videreutvikling av web-baserte kommunikasjonsløsninger på områder som er viktige for næringslivet.

TILTAK FOR PLANPERIODEN 2016-2019
• Jevnlige bedriftsbesøk, fordelt på bransjer og tettsteder.
• Bidra til faste og/eller jevnlige møteplasser mellom kommuneadministrasjonen, 
 tyringsgruppen og næringslivets organisasjoner.
• Bidra til at næringslivet legger flere av sine arrangementer til Øvre Eiker
• Benytte oppdateringen av kommunens kommunikasjonsstrategi til å ivareta næringslivets
 økende behov for gode, web-baserte kommunikasjonsløsninger knyttet til kommunens virksomhet.

Kommunikasjon og omdømmeKommunikasjon og omdømme
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