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Innledning – vedtatt rammeplan
Kommunestyret vedtok 18. oktober 2011 (sak 144/11) Strategisk næringsplan for Øvre Eiker
kommune, 2011-2015. Senere har kommunestyret behandlet følgende saker om
næringsplanen:










186/11, om prioritering av tiltak knyttet til innsatsområdene næringsarealer, handels- og
kulturnæringene.
2/12, om opprettelsen av et etablererfond for 2012, på kr 100 000.
21/12, om bevilgning av kr 50 000 til forprosjekt for “Landbruk 2015”
124/12, om rapport og tydeliggjøring av vedtatt næringspolitikk
134/12, om rolle og mandat for styringsgruppen
217/12 om yrkeskunnskap og utdanning, forslag til mål, strategier og aktiviteter
218/12 om kommunale innkjøp, forslag til mål, strategier og aktiviteter
7/13, om forslag til budsjett for 2013
112/13, B-sak om tiltak for ferdigstillelse av handletorget

Denne rapporten tar utgangspunkt i disse sakene, oppsummerer måloppnåelsen og gir en
kort status for det enkelte innsatsområdet.

Om næringsplanen
Strategisk næringsplan består av et rammedokument og underliggende delplaner – og
prosjekter.
I rammedokumentet er følgende mål angitt for kommunens næringspolitikk:






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

Videre er følgende visjon og overordnet mål angitt:
Visjon: “Sammen utvikler vi næringskommunen Øvre Eiker”
Overordnet mål: “Øvre Eiker er den mest attraktive næringskommunen i Nedre Buskerud”
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Det er pekt ut en rekke innsatsområder for fremtidig næringsutvikling. Disse betraktes som
delplaner/delprosjekter, som er organisert og ansvars-satt med utgangspunkt i kommunens
basisorganisasjon. Vedtatte innsatsområder er illustrert i figuren under:




De grønne boksene illustrerer de sektorovergripende innsatsområdene
De blå boksene bransje/sektor-vise innsatsområder

Nærings- og attraktivitetsanalyse
På oppdrag fra Øvre Eiker kommune har
Telemarksforskning i mai 2013 foretatt
en overordnet nærings- og
attraktivitetsanalyse av kommunen.
Analysen, som bygger på offentlig
tilgjengelige data for perioden 20002012 fra bl.a. SSB, plasserer også
utviklingen i Øvre Eiker inn i en nasjonal
og regional sammenheng.
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Analysen gir et overblikk over relevante utviklingstrekk, og er et redskap for å vurdere
kommunens næringspolitiske prioriteringer og veivalg, samtidig som rapporten dekker
enkelte deler av kunnskapsgrunnlaget inn mot neste rullering av kommuneplanen.
Rapporten er bestilt som en aktivitet i innsatsområdet Kommunal service, men utviklingstrekkene som er vist i rapporten vil bli trukket inn som en del av statusrapporteringen for de
andre innsatsområdene, der dette er naturlig.
Rapporten tar utgangspunkt i befolkningsutviklingen (bosetting) som den viktigste driveren
og indikatoren for å vurdere kommunens attraksjonsverdi og utviklingskraft, men analyserer
spesielt besøksnæringene (kultur, handel, overnatting, servering), og basisnæringene
(industri, jordbruk, tekniske tjenester).
Det store bildet rapporten etterlater seg er at Øvre Eiker kommer godt ut av
sammenligningen med andre kommuner, både i Buskerudbyen, Buskerud og landet for øvrig.
Under følger noen hovedkonklusjoner fra rapporten:

Befolkningen i Øvre Eiker vokser mer enn i landet for øvrig




Befolkningen har økte med 18 % (2000-2012), mot 13 % på landsbasis
Innflyttingen til Øvre Eiker er høy, både sett i forhold til de andre kommunene i
Buskerudbyen, i Buskerud og på landsbasis.
Befolkningens alderssammensetning, flyttemønsteret i regionen og forventet utvikling i
innvandringsmønsteret vil bidra til fortsatt vekst i befolkningen i Øvre Eiker.

Antall arbeidsplasser vokser mer i Øvre Eiker enn landet – privat sektor vokser mest






Antall arbeidsplasser har vokst med 18,5 % 2000-2011, mot 13 % på landsbasis
Privat sektor har vokst mest, med 23 %, mot 12,5 % på landsbasis.
Alle bransjer øker i antall arbeidsplasser, unntatt landbruk og info/kommunikasjon, som
har fått redusert antall arbeidsplasser i Øvre Eiker.
Finansmessig tjenesteyting, finans og eiendom øker mest.
Antall industriarbeidsplasser øker – dette er motsatt av det som skjer ellers i landet

Arbeidsmarkedet for innbyggerne i Øvre Eiker er blant de mest robuste i landet



I Øvre Eiker står den største bedriften for bare 1,3 % av sysselsettingen – dette gir svært
lav hjørnesteinsfaktor.
Den største bransjen (detaljhandelen) stod for 5,5 % av sysselsettingen, og har med dette
svært lav bransjespesialisering.
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Med høy andel ut/innpendling skårer Øvre Eiker høyt på arbeidsmarkedsintegrasjon, og
er med dette ikke så avhengig av å utvikle egne arbeidsplasser som kommuner med lav
arbeidsmarkedsintegrasjon.
Med lav hjørnesteinsfaktor, lav bransjespesialisering og høy regional arbeidsmarkedsintegrasjon er arbeidsmarkedet for innbyggerne i Øvre Eiker blant de 30 mest robuste
kommunene i landet. Kommuner med et robust arbeidsmarked har normalt bedre
næringsvekst enn de sårbare.
Høy/økende hjørnesteinsfaktor i Kongsberg og Drammen kan få betydning for Øvre
Eiker, pga stor utpendling til disse kommunene.

Høy bostedsattraktivitet, men stor lekkasje i handels- og besøksnæringene





Det totale antallet arbeidsplasser i basisnæringene i Øvre Eiker er stabilt, til tross for en
nedgang i antall årsverk i landbruksnæringen.
I besøksnæringene (kultur, handel, overnatting, servering) har antall arbeidsplasser økt
vesentlig mer enn på landbasis, men handels- og besøkslekkasjen til andre kommuner
bidrar likevel til at besøksnæringene “mangler” 440 arbeidsplasser, derav ca halvparten i
handelsnæringen.
Øvre Eiker har høyest bostedsattraktivitet i Drammensregionen, målt ved høyest
nettoinnflytting og høyest vekst i antall arbeidsplasser.

Leseveiledning
Hvert av de 11 innsatsområde er presentert i et eget kapittel, med:
1.
2.
3.
4.

Innledning
Langsiktige mål
Kortsiktige mål, med rapportering av foreløpig måloppnåelse
Status

I tillegg er det for kapittel 1.6 om helsenæringene angitt en skisse til tilnærming i det videre
arbeidet med å utvikle en næringspolitisk plattform.
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1.1 Kulturnæringene
– profesjonalisering av kulturnæringer

Innledning
Kulturnæringene har de siste årene
vært blant de raskest voksende
næringene både i Norge og i Europa for
øvrig.
Flere forskningsrapporter har pekt på
kulturnæringens betydning for norsk
økonomi. Selv om kulturnæringene
utgjør en sammensatt gruppe, har
virksom-hetene det til felles at de
produserer, distribuerer og selger
kulturelle produkter som kommuniserer
med konsumenter på en eller annen
måte.
Utviklingen i Øvre Eiker følger denne trenden, men fortsatt er det slik at antall arbeidsplasser
og vekstraten i denne delen av næringslivet er lavere her enn det man kan forvente ut i fra
størrelsen og utviklingen i folketallet. (Telemarks-forskning 16/2013).
Juni 2013 presenterte Kulturdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og
Kommunal- og regionaldepartementet en ny nasjonal handlingsplan for kultur og næring,
“Fra gründer til kulturbedrift”. Handlingsplanen omhandler hvordan kulturnæringene kan
lykkes med å skape lønnsom næringsvirksomhet og peker på utviklingstrekk i kulturnæringene, hvilke rammevilkår og virkemidler som kan bidra til å øke verdiskapingen og
hvordan kommuner, byer og regioner kan satse på kultur for å utvikle attraktive lokalsamfunn for innbyggere og næringsliv. Denne handlingsplanen vil være førende for det
videre arbeid med kulturnæringene i Øvre Eiker.
Det er definert et hovedprosjekt for arbeidet med profesjonalisering av kulturnæringene i
Øvre Eiker. Prosjektet bygger på Kulturstrategi for Øvre Eiker kommune, 2010-2022, og har
til hovedmål å etablere kommunen som et regionalt og nasjonalt forbilde for utvikling av
kulturnæring med utgangspunkt i de allerede etablerte design-, kunst- og kulturmiljøer.
Prosjektet har fått navnet «Forbilde 2015» og består av en rekke delprosjekter.
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Langsiktige mål


Øvre Eiker kommune er etablert som nasjonalt forbilde for utvikling av kulturnæring,
med utgangspunkt i allerede etablerte design, kunst- og kulturmiljøer.

 Øvre Eiker kommune har bidratt til at det er etablert minst 10 nye kulturnæringsbedrifter
i kommunen.

Kortsiktige mål


Øvre Eiker kommune er etablert som regionalt forbilde for utvikling av kulturnæring,
med utgangspunkt i allerede etablerte design, kunst- og kulturmiljøer.
Det er gjennomført og planlagt flere aktiviteter i 2013, som bidrar til måloppnåelse, se
beskrivelse av status.



Øvre Eiker kommune har bidratt til at det er etablert minst 3 nye kulturnæringsbedrifter i
kommunen.
Nye etableringer i perioden:
1. CATSong - Cathrine Isaksen Bakken, artist
2. Kamilla Skrinde, billdekunstner (Arena Vestfossen)
3. Katrine Køster Holst, billedkunstner (Madseberget Vestfossen)
4. Petter Anthon Næss, produsent, pianist og komponist
5. Reidun Bollerud, Kulturelt AS
6. Roar Engelberg, musiker, komponist
7. Tormod Solløs, billedkunstner
8. Viktoria Dovgopola, arkitekt, billedkunstner (Arbeideren, Hokksund)



Det er etablert og utviklet et konstruktivt samspill/samarbeid mellom kulturnæringer og
øvrig næringsvirksomhet, som har resultert i minst 3 konkrete samarbeidsavtaler.
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Det er gjennomført og planlagt flere aktiviteter i 2013, som bidrar til måloppnåelse, se
beskrivelse av status.



Kulturhovedstaden Vestfossen er akseptert som et begrep regionalt.
Vurdering av måloppnåelse krever undersøkelser som foreløpig ikke er gjennomført.

 Kulturnæringsmiljøene på Fiskum og ved Nøstetangen har hatt en positiv utvikling.
Fiskum Middelalderdager ble gjennomført 26-28. august 2013. Festivalen er et
samarbeid mellom frivillig kulturliv, kulturnæringer og næringslivet. I år var det også
besøk fra Opatow kommune, Polen. Ca. 2000 besøkende.
Nøstetangen Norsk glassmuseum er i vekst med flere besøkende denne sesongen.
“Lørdagsakademiet” er etablert – en ordning som inviterer kulturnæringer og
representanter fra politikk og næringsliv til å dele sine kunnskaper med publikum.
Museet fungerer også som turistkontor og får bistand fra kulturseksjonen i Øvre Eiker.

Status
Gjennomførte aktiviteter våren 2013


Hjemmesiden www.forbilde2015.no ble lansert i februar 2013. Siden er hovedinformasjonskanal for prosjektet til kulturnæringene og andre miljøer (lokalt, regionalt,
nasjonalt).



Ny (mer kvalitativ) kartlegging av kulturnæringene er gjennomført.



Forbilde 2015 ble i februar presentert under samling med
Kulturnettverket/Vestregionen. Ingen av kommunene i Vestregionene kan vise til
lignende satsing på kulturnæringer.



Under frokostmøte med Øvre Eiker Næringsråd i mars ble det orientert om muligheter
for profilering av bedrifter under Kunst rett Vest 2013 i Vestfossen. Vestregionen
omfatter 400 000 innbyggere.



Til sammen 33 kulturbedrifter deltok under til sammen 3 lunsjmøter i Hokksund, Skotselv
og Vestfossen i april. Formålet var å etablere møteplasser for kulturnæringene.
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Seminaret Kulturnæringens trumfkort med tema publikumsutvikling og innovasjon ble
arrangert 6. mai på Vestfossen Kunstlaboratorium, i samarbeid med Vestregionen.
Stortingsrepresentant Olemic Thommesen åpnet seminaret, og professor i innovasjon
ved NTNU, Sjur Dagestad og høyskolelærer i publikumsutvikling Kristin Danielsen holdt
foredrag. Ca. 50 deltakere, meget gode tilbakemeldinger.



Forbilde 2015 ble presentert på seminar med rådmanns ledergrupper i de 16
kommunene i Vestregionen 21. juni på Sundvollen hotell i Hole.

En rekke samarbeidsprosjekter mellom kulturnæringer og andre næringer
Kunst Omkring i Ring (KOR)
Hokksund er lokalt kjent for sine mange rundkjøringer, til sammen ni stykker. Disse er
formelt Vegvesenets ansvar. Det er etablert kontakt med til sammen syv lokale bedrifter
med tanke på å utsmykke syv av disse. I tillegg er det samtaler med ytterligere flere aktører,
med sikte på også å få etablert noe i de to siste rundkjøringene. Flere (lokale)
kulturnæringer/kunstnere er inne i bildet som samarbeidspartnere, formgivere og
kunstnerisk ansvarlige for de bedriftene som skal stå for utsmykningene. Hovedformålet
med utsmykningene er omdømmebygging for Øvre Eiker og Hokksund, samtidig som
bedrifter og kunstnere får en unik anledning til å profilere seg.
Det er foreløpig inngått fire konkrete samarbeidsavtaler, og ytterligere tre avtaler forventes
signert i nær framtid. Utsmykningene planlegges ferdige i løpet av 2014.
Den Unike Kajakk
Det er nå inngått en samarbeidsavtale med Kajakkspesialisten v/ Anders Thygesen og
Morten Viskum som utøvende kunstner om å utvikle en kunstnerisk signatur på de
anerkjente kajakkene til Thygesen. Presentasjonen av signaturen planlegges høsten 2013.
Hokksund Vikingby (evt. Øvre Eiker Vikingborg)
Med utgangspunkt i Hoenskatten er det lansert en tanke om å etablere Hokksund Vikingby,
der lokalisering på området til Hokksund Båt og Camping peker seg ut som en mulighet.
Målet er å skape et opplevelsessenter hvor det inviteres til aktiviteter og opplevelser med
vikingepreg. Noe tilsvarende er ikke forsøkt i Norge tidligere, men York i England har etablert
Jorvik Vikingsenter som har hatt over 16 millioner besøkende siden starten i 1984.
Det positiv interesse og god dialog mellom interessentene, men en rekke avklaringer
gjenstår før en evt. samarbeidsavtale kan signeres.
Blant alle samarbeidsprosjektene er dette uten tvil det mest ambisiøse. I første omgang vil
Forbilde 2015 engasjere seg i å få frem en forprosjektrapport hvor alle sidene ved prosjektet
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blir belyst. Det evt. videre arbeid med endelig realisering av konseptet overlates til de
private interessentene, evt. med Øvre Eiker kommune som medspiller. Forprosjektrapporten
vil være på plass i løpet av høsten 2013.

Forskning
Buskerud Fylkeskommune har besluttet å følge og dokumentere samarbeidsprosjektene
mellom kulturnæringer og andre næringer i Øvre Eiker ved hjelp av en anerkjent
forskningsinstitusjon - Østlandsforskning. Alle interessentene har stilt seg positivt til dette.

Regionale samarbeidsavtaler
Kunst rett Vest og Forbilde 2015
I februar ble det signert en samarbeidsavtale mellom Forbilde 2015 og Kunst rett Vest. Ved å
knytte disse prosjektene sammen, åpnes det opp for et større mangfold og en styrking av
kunst- og kulturnæringene lokalt og regionalt. Samarbeidet spesifiseres i følgende:



Å legge til rette for utveksling av kompetanse og tjenester mellom avtalepartnerne og
øvrig næringsliv.
Gjensidig profilerering og markedsføring - publikumsutvikling.

Innoco, Vestregionen, Buskerud fylkeskommune og Forbilde 2015
Det er også etablert samarbeid mellom de fire ovenfor nevnte aktørene, om det europeiske
programmet “Reis og Ryk”, hvor representanter for kulturnæringer sendes til aktuelle
bedrifter i Europa med tanke på kompetanseheving på sine områder. Programmet tenkes
gjennomført høsten 2013.
Papirbredden Innovasjon, Vestregionen og Forbilde 2015
Samarbeidet tar utgangspunkt i kursprogrammet “Verktøy for næring”. Samlingene vil
foregå i Øvre Eiker fem kvelder i løpet av høsten 2013, og er åpent for kulturnæringene i
Øvre Eiker og Vestregionen. Det er Papirbredden Innovasjon som har ansvaret for innholdet.
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1.2 Landbruksnæringene
– Sammen skaper vi et livskraftig landbruk

Innledning
Innsatsområdet bygger bl.a. opp under Stortingsmelding nr. 9 (2011-2012) om Landbruks- og
matpolitikken, der det heter (utdrag):
“Det skal legges til rette for at den landbaserte
matproduksjonen kan øke i takt med
etterspørselen til en økende befolkning i Norge.
De tre viktigste forutsetningene for nasjonal
matsikkerhet er:




kontinuerlig produksjon av mat,
ivaretakelse av produksjonsgrunnlaget og
et velfungerende handelssystem.

Norsk matproduksjon har vært, og er, i stadig endring. Norsk landbruk om ti år vil ikke være
det samme som det landbruket vi ser i dag. Økt verdiskaping og kontinuerlig utvikling er en
forutsetning for en livskraftig landbruks- og matsektor. Landbruket står overfor utfordringer,
og store muligheter.”
Utviklingen på nasjonalt nivå er også beskrivende for landbruket i Øvre Eiker, som lenge har
vært i kraftig omstilling og omstrukturering. Trendene viser færre og større aktive
landbrukseiendommer. Det er derfor naturlig å legge Stortingsmeldingen til grunn for det
videre arbeid med landbruksnæringene.
Det er definert et hovedprosjekt for arbeidet med å tilrettelegge for utvikling av
landbruksnæringene – Landbruk 2015. Prosjektet har etter kommunestyrets behandling av
sak 124/12 om rapport og tydeliggjøring av vedtatt næringspolitikk fokus på:




Nye bønder (tradisjonelt landbruk)
Utvikling av nye næringer/tilleggsnæringer, basert på gårdens ressurser (nye og etablerte
bønder)
Økt matproduksjon

Prosjektet består av flere delprosjekter, som er omtalt under Status.
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Langsiktige mål





Antall dekar fulldyrket jordbruksareal er økt.
Antall opplevelsesarenaer for det unike ved kulturlandskapet og mattradisjonene i
kommunen er økt med minst 5.
Det er lagt til rette for foredling og salg av bygdas mat.
Lite brukte landbruksbygg er tilrettelagt for ny anvendelse.

Kortsiktige mål


Antall opplevelsesarenaer for det unike ved kulturlandskapet og mattradisjonene i
kommunen er økt med minst 3.
Det er ikke etablert nye opplevelsesarenaer det siste året..



Antall dekar fulldyrket jordbruksareal er stabilt.
Antall dekar fulldyrket jordbruksareal viser en svak nedgang.



Det er etablert minst en ny salgskanal for bygdas mat.
Forprosjekt på gårdsbutikk i Hokksund, se Status.



Minst 800 kvm landbruksbygg er tilrettelagt for ny anvendelse.
Foreløpig ikke beregnet.

Status
Det etablerte landbruket
Sammen med informasjons- og kommunikasjonsbransjen er landbruk eneste næring i Øvre
Eiker der antall arbeidsplasser går ned. I 2008 sysselsatte landbruket 246 årsverk, og i 2011
var tallet 177 årsverk, fordelt på 209 bruk. (Telemarksforskning 16/2013). Dersom en tar
med hele verdikjeden i den skogbruksbaserte næringen vil antall naturbaserte arbeidsplasser
øke med ca 100. Hellefoss AS, som tidligere i år stod i fare for nedleggelse, er en nøkkelbedrift i denne verdikjeden.
Det totale arealet fulldyrket jord er i samme tidsrom stabilt, samtidig som det skjer større
endringer i husdyrbasert matproduksjon. Bl.a. er det etablert to nye svineproduksjonsanlegg
av betydelig størrelse det siste året. Produksjon av juletrær og blomster er næringer i vekst i
landbruket i Øvre Eiker.
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Utviklingen også det siste året viser at landbruksnæringen i Øvre Eiker fortsatt er inne i en
sterk effektiviserings- og omstillingsfase, samtidig som utviklingen ved flere bruk viser at det
er vilje og evne til satsing og nytenking.

Nye landbruksbaserte næringer
Grønn omsorg
Inn på tunet - Grønn omsorg, ca 14 årsverk, fordelt på 6 gårdsbruk. Ingen endring.
Produksjon av konsumferdige matvarer
Matproduksjon/foredling av egne råvarer til konsum, 12- 15 årsverk, fordelt på 11
gårdsbruk. Ett nytt fruktpresseri er etablert det siste året, og kommer i tillegg til nevnte bruk
og årsverk.
Opplevelses/besøksnæring
Opplevelser, kultur, gårdsturisme, 3-4 årsverk, fordelt på 6 gårdsbruk.
Bioenergi
Salg av vannbåren varme via nærvarmeanlegg - oppvarmet ved hjelp av bioenergi, produsert
av skogsvirke, 1 selskap, Eiker Bioenergi, som har etablert og driver 12 flisfyrte
nærvarmeanlegg og 3 flisproduksjonsanlegg på Østlandet.

Nye bønder
Ved +/- 15 % av landbrukseiendommene foregår det nå et skifte i Øvre Eiker, der yngre
krefter overtar familiegården. Svært få av de som overtar har landbruksfaglig bakgrunn, men
mange har solid utdanning i andre yrker. For de fleste er det slik at gården ikke lenger er stor
nok til å gi et tilfredsstillende inntektsgrunnlag for husstanden på gården. Flere vurderer
derfor hvordan de skal satse videre, både når det gjelder hovednæring og evt.
tilleggsnæringer. Mange ønsker å fortsette sin yrkeskarriere i tillegg til det å være bonde –
men enkelte ønsker på sikt å utvikle driften til eneste levevei.
Gjennom delprosjektene som er beskrevet under er målet å stimulere nye bønder til både å
eie, utvikle og drive gården videre.

Landbruk 2015 - delprosjekter
Fadderordning for nye bønder
Basert på en kartlegging av ønsker og behov i august 2012, blant ca. 30 nye bønder, er det
klart at mange ønsker å knytte kontakt med mer etablerte bønder for å høste bransjekunnskap og erfaringer. De fleste som ønsker seg dette er kornbønder. Våren 2013 ble det
derfor etablert en fadderordning for 8-10 nye kornbønder, med utgangspunkt i at 3 erfarne
bønder meldte seg som faddere. Ordningen praktiseres med fellessamlinger, i form av bl.a.
temakvelder og markvandringer. Tilbakemeldingene er svært positive, og ordningen vil bli
videreført, og vurdert utvidet for flere landbruksfaglige produksjonsområder.
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Mentorordning for bønder som vil utvikle tilleggsnæring
Kartleggingen nevnt over forteller også at mange har flere ideer til utvikling av nye næringer
på gården, men savner en profesjonell diskusjonspartner, som kan bidra til større klarhet i
forhold til ulike veivalg og prioriteringer. Også etablerte bønder, som vurderer å etablere
tilleggsnæring, har varslet et tilsvarende behov. I tillegg til kommunens ordinære
veiledningstjeneste og kurstilbud for etablerere, er det derfor etablert en egen mentorordning, som vil tilby personlig veiledning og oppfølging i forhold til etablering av ny
virksomhet, for etablerere innen landbruksrelaterte næringer. Felles oppstartmøte for
interesserte bønder 22. august.
Forprosjekt gårdsbutikk i Hokksund
I alt 12 bruk driver i dag med foredling av egne råvarer til konsum, og flere av disse driver i
tillegg gårdsbutikk. Mange erfarer at det å drive gårdsbutikk er utfordrende, bl.a. pga
begrenset tilgjengelighet for potensielle kunder. Samtidig er markedet for lokalt produserte
matvarer sterkt økende. Flere lokale produsenter og innehavere av gårdbutikker har derfor
drøftet mulighetene for å etablere en forretning for salg av lokale matvareprodukter i
Hokksund, men har behov for profesjonell bistand for å komme videre i en beslutningsprosess. Formålet med forprosjekt gårdsbutikk er derfor å finne ut om det er grunnlag for en
gårdsbutikk i Hokksund, og å hjelpe de bøndene som evt vil starte en gårdsbutikk over i en
evt. etableringsfase. Delprosjektet startes opp samtidig med mentorordningen, og vil bl.a.
innebære studieturer og utvikling av et felles kunnskapsgrunnlag for interessentene.
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1.3 Handels- og sentrumsnæringene
– Sammen skaper vi en livskraftig handelsnæring

Innledning
Gårdeiere og handels- og sentrumsnæringene i Hokksund sentrum
opplever sterk konkurranse fra bl.a.
kjøpesentra i regionen. Dette gir seg
bl.a. utslag i en betydelig handelslekkasje, og til enhver tid flere ledige
handelslokaler.
Det er et felles ønske fra gårdeiernes,
handelsstandens og kommunens side
om å snu denne utviklingen, å:




Arbeide for å øke byens attraktivitet for publikum
Øke etterspørselen etter næringslokaler i sentrum
Styrke handels- og sentrumsnæringenes konkurransekraft

Langsiktige mål



Det er utviklet et service og opplevelseskonsept av spesialforretninger som gjør
Hokksund sentrum til regionens mest attraktive sted for handel og sosialt samkvem.
Handelsnæringen i Øvre Eiker har økt omsetningen pr innbygger til kr 70 000.

Kortsiktige mål


Det er etablert minst tre nye spesialforretninger i Hokksund sentrum.
Etter 1. august 2012, og hittil i 2013 er det åpnet:



Siesta, tapas bar.
Verisure, en forretning for salg av sikkerhetsløsninger for bolig- og bedriftsmarkedet.

Følgende forretninger har lukket:




Eiker Sko
Eiker Papirhandel
Anne’s Gaveforretning
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Handelsnæringen har økt sin omsetning pr innbygger med minst 10 % i forhold til 2009tallene .
Omsetningstallet for detaljvarehandel i 2009 var kr 49 700 (SSB). En reell økning fra 2009
til 2012 på 10 % tilsvarer et omsetningstall på kr 57 150, korrigert for konsumprisindeksen (4,5 %). Omsetningstallene for 2012 er av SSB beregnet til kr 54 300.



Gård- og grunneierne i Hokksund sentrum har i samarbeid med Øvre Eiker kommune
etablert et selskap, med formål å utvikle handels- og opplevelsestilbudet i Hokksund
sentrum.
I prosjekt “Handel i Hokksund 2015” er det gjennomført 4 arbeidsseminarer for gårdeiere,
handelsstand og byutvalget:





Oppstartmøte Hokksund ungdomsskole, 3. januar.
Arbeidsseminar, leietagermarkedets/sentrumsnæringenes forventninger til kommune
og gårdeiere i et handelssenter, 12. februar.
Studietur til Hamar by, der vi møtte repr. for gårdeierne, handelsstanden og
kommunen, 7. mars.
Rollespill om utvikling av handelstilbudet i “Handelsbyen”, 16. april.

En bredt sammensatt gårdeiergruppe nedsatte 7. mai et arbeidsutvalg, sammensatt av 5
gårdeiere, som har fått i oppgave å utrede et samarbeidskonsept for gårdeiere i
Hokksund sentrum, med:






Formål
Fellesoppgaver
Samarbeidsform
Finansieringsmodell
Samarbeidsområder overfor handelsstanden og kommunen

Arbeidsutvalget har hittil hatt 3 møter, der kommunen deltar i en sekretær- og
tilretteleggerrolle. 5. september er gårdeierne i sentrum invitert til et møte på rådhuset
der gårdeierutvalget vil presentere sitt forslag til samarbeidskonsept.

Status
Handels- og opplevelsestilbudet
Handelstilbudet
Selve handelstilbudet er det gårdeierne og handelsbedriftene som definerer – gårdeierne
gjennom et samspill med leietagermarkedet, og handelsbedriftene gjennom vareutvalg,
service, pris og tilgjengelighet. Endringene i handelstilbudet det siste året viser at behovet
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for å mobilisere og å samarbeide systematisk om å videreutvikle tilbudet er minst like stort
som tidligere.
Opplevelsestilbudet
Hokksund handelsstandsforening har også det siste året arrangert flere kampanjer og
publikumsrettede arrangementer. I sommer arrangerer kommunen sommerkonserter, i
samarbeid med lokale frivillige organisasjoner. Alle slike arrangementer er viktige for å dyrke
frem sentrum som en attraktiv møteplass, og for å trekke potensielle kunder til
forretningene i sentrum.
Kommunale tilbud
Kommunens bibliotek og svømmehall er sentralt plassert i rådhuset, og en del av det
samlede sentrumstilbudet til folk i alle aldre, som bidrar til å trekke publikum til sentrum.
Spørsmålet er om disse tilbudene kunne spille en enda større rolle i det å vitalisere sentrum
– og i tilfelles hvordan?
-

Er det mulig å tenke seg en utvikling av tilbudene i svømmehallen og biblioteket, i
samarbeid med øvrige besøksnæringer i sentrum – f.eks. i forbindelse med de
publikumsrettede arrangementene og kampanjeperiodene i byen?

Det offentlige rom
Gjennom prosjektet “Handel i Hokksund 2015” er det primært satt fokus på handels- og
opplevelsestilbudet. Samtidig er det åpenbart enighet om at utformingen og til
retteleggingen av det offentlige rom er svært viktig, og i den sammenheng er det satt særlig
fokus på:


Å ta vare på byens særpreg – arkitektur, brede fortau og utearealer langs Stasjonsgata og
Rådhusgata.



Å skape nye attraksjoner og møteplasser i bysentrum



Å legge forholdene bedre til rette for aktivitet og opplevelser – særlig for barn og unge



Forskjønnelse og kvalitet



En lysere, tryggere og triveligere by - allmenn-belysning av gater, bygninger og torg, samt
vinter/julebelysning



Et velfungerende P-tilbud for besøkende/handlende

Samtidig er det klart at den videre håndteringen av mange av punktene over må finne sin
løsning i byplanprosessen for Hokksund.
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Handletorget
I prosessen er det satt særlig søkelys på handletorget, og kommunen har i samråd med
gårdeiere og handelsstanden iverksatt flere konkrete tiltak for å tilrettelegge forholdene
bedre for publikum og for næringslivet i denne delen av sentrum, der også
Blomsterparlamentet gjør en viktig innsats:






Bedre tilrettelegging for uteservering om sommeren
Ferdigstillelse av lekearealene
Etablering av et vann-element, til forskjønnelse og aktivitet
Etablering av sykkelparkering
Flere sitteplasser for publikum

Dekningsgrad ulike varegrupper
En handelsanalyse utført i 2012 for Buskerudbyen viser at dekningsgraden for ulike
varegrupper i samarbeidskommunene varierer mye. Nedre Eiker har gjennomgående den
høyeste dekningsgraden, mens Øvre Eiker har den laveste, med en betydelig handelslekkasje
for enkelte varegrupper. Det er ikke grunnlag for å si at det foreligger vesentlige endringer i
dekningsgraden fra i fjor til i år.
Analysen er et utgangspunkt for å definere hvilke typer bransjer og forretninger som bør
prioriteres og rekrutteres til Hokksund sentrum. Et formalisert gårdeiersamarbeid vil gjøre
det enklere å arbeide systematisk med denne type spørsmål, og i samråd med
handelsstanden utvikle og utvide tilbudet til publikum.

Omsetning detaljhandel
Etter en reell nedgang i omsetningen pr innbygger fra 2009 til 2010, har utviklingen snudd,
og fra 2011 til 2012 økte omsetningen nominelt med 8,6 %, til kr 57 150 pr innbygger og år.
Til sammenligning økte Kongsberg med 0,7 % (til kr 75 100), Nedre Eiker med 1,1 % (til kr
86 450), Drammen med 2,2 % (til kr 89 140) og Lier med 0 % (til kr 87 980). Likevel ligger
omsetningstallene for Øvre Eiker i 2012 hele 28 % under omsetningstallene for Kongsberg,
som har de laveste omsetnings-tallene pr innbygger blant de øvrige Buskerudbykommunene.
Det å tilrettelegge for at eksisterende handelsbedrifter kan vokse, og samtidig legge til rette
for flere ny-etableringer innen handelsnæringen, er svært viktig for å demme opp for
fremtidig handelslekkasje.
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Handelslekkasje omregnet i antall arbeidsplasser
En ny rapport fra Telemarskforskning (TF 16/2013) viser at antall arbeidsplasser i handelsnæringen i Øvre Eiker har økt fra 517 i 2000 til 649 i 2011 – en økning på 26 %.
Antall arbeidsplasser i besøksnæringene i Øvre Eiker i perioden 2000-2011.

Samtidig er handelslekkasjen fra Øvre Eiker
til nabokommunene beregnet til et
underskudd på 210 arbeidsplasser i
handelsnæringen i Øvre Eiker for 2011,
regnet ut i fra nasjonale gjennomsnittstall
for detaljhandelsnæringen, for en
kommune på Øvre Eikers størrelse
(innbyggertall).

Underskudd i besøksnæringene i Øvre Eiker i perioden 2000-2011.
I tillegg viser beregningene også at Øvre
Eiker har et underskudd på arbeidsplasser
innen aktivitets-næringer (kultur og sport),
overnatting og servering, sett i forhold til
folketallet. Til sammen utgjør underskuddet 224 arbeidsplasser, i tillegg til de
210 i handelsnæringen.
Samtidig viser utviklingen at antall arbeidsplasser innen serverings- og aktivitetsnæringene øker, mens antall arbeidsplasser
innen overnatting er redusert. Dette er i
tråd med utviklingen i landet for øvrig, og
forklaringen på at antall arbeidsplasser
innen overnatting går ned – samtidig som
antall overnattingsdøgn øker – er at
overnattingsnæringen driver mer rasjonelt.

20

1.4 Arealkrevende næringer
Sammen skaper vi et livskraftig næringsliv

Innledning
De siste 10 årene har antall industriarbeidsplasser sunket i Norge. I
samme periode har antall industribedrifter og antall ansatte i
industrien i Øvre Eiker økt.
Om lag 1/3 av de største bedriftene
(målt etter antall ansatte) i Øvre
Eiker er produksjonsbedrifter.
Likevel har om lag 80 % av
industribedriftene mindre enn 10
ansatte.
Industrinæringen står sterkt i vår
region, men er i likhet med både landbruksnæringen og en rekke andre næringer i en
kontinuerlig omstillingsprosess. Økt spesialisering og nisjeproduksjon, underleveranser og
større kompleksitet i verdikjedene er viktige funn i en analyse utført av BI Drammen i 2009.

Langsiktige mål



Det er lagt til rette for at de lokale industribedriftene er blitt konkurransedyktige både
regionalt og nasjonalt.
Rammebetingelsene for små og mellomstore bedrifter er bedret slik at Øvre Eiker
oppfattes som en næringsvennlig kommune.

Kortsiktige mål


Det foreligger konkrete planer for etablering av lokale miljøer basert på for eksempel
klyngemodellen (bedrifter i samme næring som kan oppleve stordriftsfordeler).
Det er flere eksempler på samlokalisering av beslektede produksjonsbedrifter i Øvre Eiker,
både på Prestaker, i Skotselv og i Eiker Næringspark. Det er foreløpig ikke gjennomført en
egen undersøkelse av hvilke stordriftsfordeler denne samlokaliseringen representerer.

Status
Generelle utviklingstrekk
Rapport 16/2013 fra Telemarksforskning gir en oversikt over trender og utviklingstrekk for
bl.a. næringsutviklingen i Øvre Eiker. Rapporten er ikke spesifikk på arealkrevende næringer,
men figuren på neste side viser antall arbeidsplasser i 3 sentrale av bransjer i 2008 og 2011.
Vi ser at veksten i bygg- og anleggsbransjen har vært størst, og at veksten i transport og
lagring har vært marginal, og at industrien er den største bransjen i Øvre Eiker. Det var 1 063
arbeidsplasser i industrien i Øvre Eiker i 2011, en oppgang på 92 arbeidsplasser siden 2008.
De fleste kommuner har opplevd nedgang i industrien i samme periode.
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Fire bransjer - industri, bygg og anlegg,
personlig tjenesteyting og landbruk - er
større i Øvre Eiker enn landsgjennomsnittet (målt i samlet sysselsetting i
Øvre Eiker delt på bransjens andel av
sysselsettingen i Norge). Industrien er
en halv gang så stor som
landsgjennomsnittet.
Kartlegging av strukturen i
arealkrevende næringer
Kartlegging av struktur er gjennomført i
egen regi for noen bransjer. Forslag om
en mer systematisk kartlegging vil bli
lagt fram for styringsgruppa og
næringsrådet i høst. Evt nye aktiviteter
vil bli vurdert som oppfølging av en evt.
kartlegging.
Innovasjonsmiljø for små
industribedrifter
Initiativ fra næringslivet selv blir fulgt
med interesse. Dette gjelder ikke minst planene for gjenoppbygging av Eiker Næringspark.
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1.5 Offentlig virksomhet
Sammen skaper vi gode offentlige tjenester og arbeidsplasser

Innledning
Øvre Eiker kommune er den største
offentlige virksomheten i Øvre Eiker,
med vel 1 200 arbeidsplasser fordelt
på en rekke fagmiljøer. I tillegg er det
kartlagt ca. 600 andre arbeidsplasser
i offentlig sektor i kommunen, der en
av de største er Eiker videregående
skole, med ca. 70 med-arbeidere. Om
lag 30 % av alle arbeids-plasser i Øvre
Eiker er dermed knyttet til offentlig
sektor. Offentlig sektor tilbyr varierte
og attraktive arbeidsplasser for flere
utdanningsgrupper, de fleste innen undervisning, helse, infrastruktur, økonomi og
administrasjon. Samtidig representerer disse arbeidsplassene viktige tjenester for
innbyggerne.

Langsiktige mål



Det er etablert minst to nye offentlige virksomheter innenfor kommunens grenser.
Alle de etablerte offentlige virksomhetene er fortsatt i kommunen.

Kortsiktige mål


Det er etablert kontakt med minst en ny offentlig virksomhet, med tanke på etablering i
Øvre Eiker.
Det er ikke identifisert ny offentlig virksomhet som har konkrete planer om å etablere seg
i Øvre Eiker.



Det har vært kontakt på tilstrekkelig høyt nivå med alle de etablerte virksomhetene.
Administrasjonen er i dialog med flere offentlige virksomheter, se også kapittel 2.5.



Øvre Eiker kommune har oversikt over alle aktuelle nyetableringer.
Vestre Viken HF arbeider med (sam)lokalisering av regionsykehusfunksjonene ved
Drammen og Kongsberg sykehus, og helseministeren har pekt på både Øvre og Nedre
Eiker som mulige alternativer til Drammen og Kongsberg. Se for øvrig kapittel 2.1.
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Status
Statlige virksomheter
Til sammen 12 statlige virksomheter, med til sammen over 300 ansatte, er lokalisert i Øvre
Eiker, en nedgang på 1 virksomhet (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Vestre Viken
HF):
 Ambulansetjenesten (AMK)
 Hokksund ungdoms- og familiesenter – BUFETAT
 Hassel Fengsel
 Jernbaneverket, Banedivisjonen
 NAV Forvaltning Buskerud
 NAV trygd/arbeid
 Posten Norge
 Skatt Sør
 Statnett
 Tingretten
 Vinmonopolet
 Øvre Eiker lensmannskontor
Nesten uten unntak er alle plassert i/ved Hokksund sentrum. Unntaket er Hassel Fengsel,
som ligger i Skotselv.
Fylkeskommunale virksomheter
Buskerud fylkeskommune har 3 virksomheter lokalisert i Hokksund, med over 100 ansatte til
sammen:
 Eiker videregående
 Lerberg skole- og kompetansesenter
 Hokksund tannklinikk
Selskap med offentlige eierinteresser
 Øvre Eiker Energi (konsern)
 Eiker Eiendomsutvikling (konsern)
 EB Energimontasje
 EB Elektro
Av årsberetningen for EB fremgår det at begge EB-selskapene i 2012 er fusjonert med
tilsvarende selskaper eiet av andre energiselskap i regionen, og under nytt navn. Det er
uklart om fusjonen vil medføre relokalisering av arbeidsplasser. EB er eiet av Buskerud
Fylkeskommune, gjennom Vardar AS, og Drammen kommune (50/50).
Andre
Kommunen er også vertskap for “halvoffentlige” virksomheter, som til sammen
representerer over 100 ansatte:
 Buskerud Folkehøgskole
 Hokksund Rehabiliteringssenter
 Nettbuss
24



Buskerudbyens sekretariat

Kjente endringsprosesser
Vestre Viken HF gjennomførte i 2011 sitt vedtak om å flytte Barne- og Ungdomspsykiatrisk
avdeling fra Lerberg til Drammen. Bygningsmassen, som nå i tillegg til å huse
fylkeskommunens skole- og kompetansesenter står tomt, er lagt ut for salg av Vestre Viken
HF, med forkjøpsrett for fylkes-kommunen og kommunen. Fylkeskommunen ønsker å
videreføre sin virksomhet i lokalene, og har vedtatt å kjøpe nødvendige arealer til dette.
Bygningsmassen er regulert til offentlige formål.
Posten Norge har i sommer lagt ned de publikumsrettede aktivitetene i Hokksund, til fordel
for post i butikk, som etter anbudskonkurranse er etablert i nærsenteret i regi av RIMI. Den
lokale distribusjonssentralen er fortsatt plassert i de opprinnelige lokalene.
Kriminalomsorgens sentrale forvaltning har varslet at de som et ledd i en effektiviseringsplan
ønsker å legge ned 27 av 60 åpne fengsler, med færre enn 30 plasser. Hassel Fengsel, som
for øvrig kan vise til meget gode rehabiliteringsresultater, har økt med 2 plasser siden i fjor
og er fortsatt i full drift.
Jernbaneverket, ved Banedivisjonen – melder i forbindelse med prosessen om å utvikle
Hokksund stasjon som trafikk-knutepunkt om stort fremtidig behov for arealer. Banedivisjonen anser Hokksund som et viktig knutepunkt også for sin virksomhet, og
representerer solide arbeidsplasser. Samtidig må denne type arealbehov veies opp mot
behovet for å tilrettelegge arealene for andre samfunnsbehov knyttet til bolig, næring og
helhetlige løsninger for samferdsel og trafikkavvikling.

25

1.6 Helsenæringer
Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker

Innledning
Øvre Eiker har et betydelig kompetansemiljø
innen helserelaterte tjenester. Om lag hver 5.
arbeidsplass i Øvre Eiker er knyttet til
helserelaterte - sosial og omsorgstjenester,
offentlig og privat sektor sett under ett.
Den nasjonale politikken for framtidas helseog omsorgstjenester (St.Meld. 29 (20122013)) slår fast at de offentlige og private
helse- og omsorgstjenestene står overfor
store oppgaver framover. I meldingen pekes
det videre på behovet for å utløse ressurser
på tvers, og se med nye øyne på hva en
tjeneste skal være, og hvem som skal være
med på å skape den:
Næringslivet har kompetanse som kan bidra til å utvikle denne type tjenester, og ved å
samarbeide om å utvikle både tjenester og produkter kan offentlige og private aktører skape
nye løsninger:
 Kommunale anskaffelser som et strategisk virkemiddel for utvikling vil gi bedre
utnyttelse av lokalsamfunnets ressurser, og kan skape bedre og nye tjenester til det
beste for brukerne.
 Et aktivt næringsliv, som deltar i utformingen av løsningene kan bidra til bedre, tryggere
og mer effektive tjenester, og til å skape positive ringvirkninger i næringslivet.
De seneste tiårene har kommunenes rolle i innovasjonsarbeidet først og fremst vært å legge
til rette for næringsutvikling og innovasjon i privat sektor. Framtidige utfordringer krever at
kommunene selv settes i sentrum av innovasjonssystemet, der utformingen og
produksjonen av tjenestene blir det sentrale.
De helserelaterte virksomhetene i Øvre Eiker representerer samlet sett et mangfold av
attraktive arbeidsplasser for en rekke utdanningsgrupper. Ofte er arbeidsplassene lokalisert
til sentrum, og er derfor også viktige med tanke på sentrumsutvikling og byliv, ved at de
trekker ansatte og brukere til sentrum.

Langsiktige mål
Det må utvikles langsiktige mål for innsatsområdet.

Kortsiktige mål
Det må utvikles kortsiktige mål for innsatsområdet.
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Status
Foreløpig god tilgang på helsefaglig kompetanse
Det er foreløpig ikke ferdigstilt spesifikke kartlegginger eller analyser knyttet til de
helsefremmende virksomhetene i Øvre Eiker. Vi vet at om lag 1 300 av vel 5 700
arbeidsplasser i Øvre Eiker faller inn under de helsefremmende virksomhetene, og at det
foreløpig er relativt god tilgang på kvalifisert arbeidskraft til disse. Den demografiske
utviklingen tilsier at konkurransen om denne type arbeidskraft kan bli kraftig skjerpet i årene
som kommer.
Spesialisthelsetjenesten i Øvre Eiker
Hokksund Rehabiliteringssenter, som er en del av spesialisthelsetjenesten, og Trollhaugen
Seniorsenter i Vestfossen, er to av de største privat eide helsefremmende bedriftene i
kommunen. Overn-klinikken i Hokksund sentrum er en av ytterst få urologklinikker i Norge,
utenom de store sykehusmiljøene. I Hokksund sentrum er det i tillegg etablert et betydelig
lege – og tannlegemiljø, ved siden av flere mindre spesialisthelsetjenester både i offentlig og
privat regi. Helsenæringen er derfor en stor og viktig næring i sentrum, ved siden av
handelsstanden.
Øvre Eiker kommune representerer selv et betydelig helse- og omsorgsfaglig miljø, sammen
med bl.a. Hokksund ungdoms- og familietjeneste (BUFETAT) og den lokale AMK-sentralen
(Ambulanse). Aktiv Eiker er en frisklivssatsing i samarbeid med Nedre Eiker kommune, med
fokus på fysisk aktivitet, kosthold og røyke-avvenning.
Landbruksnæringen har de siste årene bygget opp et helsefremmende tilbud gjennom “Inn
på tunet - Grønn omsorg”, med ca. 14 årsverk, fordelt på 6 gårdsbruk. Disse kan vise til gode
resultater for sine brukere – ofte ungdom/unge voksne. Blant andre virksomheter som kan
være interessenter innen dette innsatsområdet er også Hassel Fengsel og NAV.
Få faglige møteplasser på tvers
Vi vet at alle disse fagmiljøene hver for seg har gode faglige møteplasser, men at de i liten
grad møtes på tvers av de ulike utdanningsgrupper, og på tvers av privat og offentlig sektor.
Flere aktører ønsker seg slike møteplasser.
Helsefremmende kompetansenettverk
Næringslivsforeningene har under oppbygging flere bransjenettverk. Hensikten med
nettverkene er bl.a. å bygge relasjoner mellom virksomheter, øke kompetansen og
innovasjonsevnen, styrke samarbeidet mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene, øke
profileringen av bransjene i Drammensregionen, og øke interessen for nyetableringer.
I 2010 ble det etablert et Helsefremmende kompetansenettverk, som tar for seg noen av de
utfordringer helseomsorgen står overfor, bl.a. knyttet til demografi, teknologi, forskning og
utvikling, nye behandlingsformer og ikke minst sykefravær. Samhandlingsreformen er et
stikkord for nettverkets arbeid. De store helseaktørene i Drammensregionen deltar, og
enkeltbedrifter fra Øvre Eiker har sluttet seg til.
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Strategisk tilnærming
Utvikling av en lokal næringspolitikk for helsenæringene
For å klargjøre og legge til rette for utvikling av en lokal næringspolitisk plattform for helseog omsorgsnæringene er det igangsatt en kartlegging av helserelaterte næringer i Øvre
Eiker, jfr. tilsvarende kartlegging for kulturnæringene (jfr. kapittel 1.1) og arealkrevende
næringer (jfr. kapittel 1.4).
Venn-diagrammet under er tenkt som tankemodell, for å identifisere fellesinteresser og
mulighetsrom mellom framtidas helse og omsorgstjenester, den lokale/regionale
helsenæringen og hensynet til by- og sentrumsutviklingen.
Tanken er å ta utgangspunkt i fremtidens helse- og omsorgstjenester, og se disse i sammenheng med:
 By- og sentrumsutvikling – hvordan tilrettelegge sentrum, og hvordan bruke fremtidens
botilbud, tjenestetilbud og aktivitetstilbud til å utvikle sentrum?
 Utvikling av helsenæringen – gjennom større samspill mellom offentlige og private
helsetjenester?

Fremtidens
helse og
omsorgstjenester
1
Utvikling
av helsenæringen

2
4
3

By- og
sentrums
-utvikling

Område 1 vil da handle om å identifisere fellesinteressene i grensesnittet mellom fremtidens
helse og omsorgstjenester og utviklingen av helsenæringene.
F.eks. vil kommunale anskaffelser være et eksempel på et strategisk virkemiddel i dette
grensesnittet. Bruk av velferdsteknologi er et annet eksempel.
Område 2 vil handle om å identifisere fellesinteressene mellom fremtidens helse og
omsorgstjenester og hensynet til en aktiv og fremtidsrettet by- og sentrumsutvikling:
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Sentrum som aktuell arena for utvikling av framtidas botilbud, tjenestetilbud og
aktiviteter for ulike brukergrupper.
Framtidens helse og omsorgstilbud som motor i sentrumsutviklingen.

I byplanprosessen vil også fremtidens bo- tjeneste og aktivitetstilbud for brukere av helse og
omsorgstjenester være et viktig perspektiv i planarbeidet.
Område 3 vil omhandle fellesinteressene mellom utvikling av helsenæringene og hensynet til
by- og sentrumutviklingen. Den private delen av helsetjenestene er allerede i dag en
betydelig del av næringslivet i sentrum, men hvordan tilrettelegge for en fremtid der det
offentlige og private tilbudet i større grad kan spille på lag, til beste for brukerne?
Område 4 vil dreie seg om å identifisere fellesinteressene mellom alle tre perspektiver.
Stikkord for prosessen vil derfor være:
 Framtidas helse og omsorgstjenester – hva vil særprege dem?
 Strategiske verktøy for bedre samspill mellom offentlige og private tjenester?
 Sentrum som aktuell arena for utvikling av en del av framtidas botilbud, tjenestetilbud og
aktiviteter?
 Kan utviklingen av framtidens helse og omsorgstilbud fungere som en motor i næringsog sentrumsutviklingen?
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2.1 Næringsarealer
Sammen skaper vi et livskraftig næringsliv

Innledning
For næringslivet er det bl.a. viktig å få
tilgang til næringseiendommer som gir
tilstrekkelige profileringsmuligheter, og
god tilgjengelighet for ansatte og kunder.
Behovene varierer mye fra bransje til
bransje, og mellom typiske sentrumsnæringer innen f.eks. handel, helse og
kontor, og mer plasskrevende næringer,
som bl.a. produksjonsbedrifter,
transport-bedrifter og handelsbedrifter
med arealkrevende varer.
Det er definert to delprosjekter:



Kartlegging av eksisterende
næringsarealer, som på det nærmeste er sluttført.
Forprosjekt – analyse av nye næringsområder, der det i regi av Buskerudbyen er
igangsatt et prosjekt for å utrede behovet arealer til spesielt arealkrevende og lite
publikumsrettet virksomhet (C-arealer).

Langsiktige mål



Det skal være utviklet tilstrekkelig med næringsarealer i og i nærheten av kommunens
viktigste sentra for å stimulere og utvikle nye næringer i kommunen.
Gjennom utvikling av tilstrekkelig næringsareal er det lagt til rette for etablering av minst
400 nye arbeidsplasser lokalisert i kommunens viktigste sentra.

Kortsiktige mål







Det er foretatt en full kartlegging av alle eksisterende næringsarealer i kommunen.
Arbeidet med kartlegging av eksisterende næringsarealer er på det nærmeste sluttført.
Kartleggingen viser i store trekk at eksisterende næringsarealer (7-800 mål) representerer
en betydelig ressurs, og potensialet for fortetting og til dels transformasjon til nye
næringer er betydelig.
Det foreligger en GAP-analyse (analyse av differansen mellom reelt behov for
næringsarealer, sett i forhold til eksisterende/tilgjengelige arealer).
Det er ikke gjennomført en egen gap-analyse. Behovet for nye næringsarealer vil måtte
sees i sammenheng potensialet for fortetting og økt aktivitet på eksisterende
næringsarealer.
Det er utarbeidet en plan for hvordan dette behovet (for nye næringsarealer) skal
dekkes.
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Behovet for nye næringsarealer vil måtte sees i sammenheng potensialet for fortetting og
økt aktivitet på eksisterende næringsarealer. Forslag til nye næringsarealer forberedes
fram mot rullering av kommuneplanen, og sees i sammenheng med Buskerudbyens
forprosjekt for å utrede behovet for C-arealer.
 Gjennom utvikling av tilstrekkelig næringsareal er det lagt til rette for etablering av minst
100 nye arbeidsplasser lokalisert i kommunens viktigste sentra. Det er registrert ledig
kapasitet i handels- og kontorlokaler i bl.a. Hokksund og Vestfossen sentrum, med
kapasitet til å skape et betydelig antall arbeidsplasser. Gårdeiersamarbeidet i Hokksund
sentrum er et sentralt verktøy for å tilrettelegge forholdene for økt virksomhet i sentrum.
Se også kapittel 1.3.

Status
Kartlegging av eksisterende næringsarealer
En kartlegging utført for Buskerudbyen i 2012, viser at Øvre Eiker kommune har betydelige
ressurser i tilgjengelig næringsareal, både i og utenfor sentrumsområdene. Kommunens
næringsarealer utgjør ca. 20 % av det tilgjengelige næringsarealet i Buskerudbyen.
Utnyttelsesgraden ligger for Øvre Eiker i gjennomsnitt på 20 %, og fortettingspotensialet for
eksisterende næringsarealer er derfor betydelig.
Kommunen har nå selv gått inn med en mer detaljert kartlegging av vel 700 mål:
 Hokksund/Frognes Industriområde (100 dekar, 12 tomter)
 Hokksund/Eker Dampsag og Høvleri (110 dekar, 23 tomter)
 Hokksund/Loesmoen Industriområde (360 dekar, ca 40 tomter)
 Hokksund/Eiker Næringspark (70 dekar)
 Hokksund/Loe Bruk (30 dekar)
 Hokksund/Sundmoen (50 dekar)
I Vestfossen, Fiskum og Skotselv er kartlegging igangsatt, men ikke fullført.
De foreløpige vurderinger bekrefter Buskerudbyens konklusjoner om at det er til dels god
plass til økt aktivitet. Samtidig vil det være viktig å tydeliggjøre arealenes egnethet for ulike
typer næring, slik at ulike bransjer sikres best mulig beliggenhet:
 Kravene til synlighet og hva som er god tilgjengelighet for ansatte og kunder varierer fra
bransje til bransje, og det er viktig å sikre at ulike bransjer blir tilgodesett med riktig
beliggenhet.
 Handels- og servicenæringen særlig avhengig av høy eksponering og høy grad av
tilgjengelighet.
 Trender og utviklingstrekk viser at kunnskapsbaserte næringer (kontorarbeidsplasser),
legger større og større vekt på nærhet til kollektivknutepunktene.
Det er denne type strategiske spørsmål som vil danne rammen omkring den videre dialogen
med eierne av de ulike næringsarealene, som vil bli gjennomført område for område. Dette
arbeidet vil være ressurskrevende, og derfor fortsette videre i 2014.
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De største utfordringene, som vil være helt avhengig av tilrettelegging fra Statens Vegvesen,
er å øke attraktiviteten for Frognes og Eker Dampsag-områdene, der manglende veikapasitet
i Langebru-området legger lokk på utviklingen av disse områdene.
Gjenoppbyggingen av Eiker Næringspark har stort potensial for økt antall arbeidsplasser.
Kommunen bistår løpende med å kanalisere forespørsler fra bedrifter som ønsker å etablere
seg i de kartlagte områdene.
Behov for nye næringsarealer
Behovet for nye næringsarealer vil måtte sees i sammenheng potensialet for fortetting og
økt aktivitet på eksisterende næringsarealer, som i noen grad vil kunne dempe behovet for å
frigjøre nye arealer til næringsvirksomhet. Fortetting vil imidlertid neppe være tilstrekkelig til
å dekke opp dagens og fremtidens behov. Det nye næringsområdet på Dunserud, der
grunneierne arbeider med å legge forholdene til rette, vil være et strategisk viktig område
for arealkrevende virksomheter - også sett i et regionalt perspektiv. Buskerudbyens
forprosjekt for å kartlegge behov for C-arealer vil gi viktige innspill til den videre diskusjonen
om behovet for ytterligere arealer til arealkrevende virksomhet inn mot rullering av
kommuneplanen.
Også i sentrumsområdene gir potensialet for fortetting av eksisterende næringseiendommer
store muligheter for å skape nye arbeidsplasser. Gårdeierne i Hokksund sentrum er svært
opptatt av at eksisterende arealer for handel og annen sentrumsnæring fylles opp, før det
tilrettelegges for å utvide bl.a. handelsarealene. Dette er spørsmål som håndteres i
byplanprosessen for Hokksund, og som også vil være et naturlig tema for den planlagte
sentrumsplanen for Vestfossen.
Knutepunktutvikling som strategisk virkemiddel
Kollektivplan for Buskerud stadfester Hokksund som regionalt knutepunkt for samferdsel.
Arbeidet med plan for knutepunktet vil bli startet opp i høst i regi av Buskerudbysamarbeidet. Stasjonene i Vestfossen og Darbu er styrket gjennom opprustning og tiltak som
skal styrke knutepunktfunksjoner også der. Knutepunkter for buss er også viktige i
kollektivsystemet. Lerberg, Langebru og Knivedalen er eksempler på slike knutepunkter som
nå bygges ut.
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2.2 Kommunal service
Innledning
Som kommuneorganisasjon er vi
bl.a. samfunnsaktører, tjenesteytere og forvaltere
av nasjonale og lokale lover, regler og rutiner. Måten vi velger å gjøre dette på kan gjøre det
enklere eller vanskeligere å videreutvikle eller skape nye næringer og nye arbeidsplasser i
Øvre Eiker. Vår rolle som tilrettelegger er derfor helt sentral.

Langsiktig mål


Øvre Eiker er den mest servicevennlige, imøtekommende og effektive kommune, når det
gjelder saksbehandling for næringslivet.

Kortsiktig mål


Øvre Eiker oppfattes av et flertall av de næringsdrivende, som næringsvennlig,
servicevennlig og imøtekommende.
Det er foreløpig ikke gjennomført noen analyse som kan dokumentere om målene er
nådd.

Status
Øvre Eiker som næringsvennlig kommune
Øvre Eiker kommune opplever et godt samarbeid med næringslivet, men det foreligger få
kvalitative undersøkelser som dokumenterer næringslivets egen tilfredshet. En rundspørring viste at næringslivet generelt er mettet når det gjelder spørreundersøkelser, og at
forventet respons fra denne type undersøkelser er svært lav.
Etter å ha innhentet synspunkter fra styringsgruppen er det i stedet for en spørreundersøkelse gjennomført en kvantitativ attraktivitetsanalyse i regi av Telemarksforskning (TF).
Analysen tar utgangspunkt i målbare trender og utviklingstrekk, og gir en vurdering av
kommunens attraktivitet som bostedskommune, som besøkskommune (besøksnæringene),
og som vertskommune for næringsvirksomhet. En oppsummering av rapporten (TF 16/2013)
er gitt i innledningskapittelet og gjennom kommentarer i enkelte av de øvrige kapitlene.
Tanken er at denne rapporten inneholder kunnskap som kan formidles som en del av
innholdet i et evt. næringsseminar (se kapittel 2.5), som da også kan benyttes til å
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gjennomføre en enkel spørreundersøkelse og kartlegging av næringslivets tilfredshet med
kommunen som tilrettelegger for næringsvirksomhet. En slik kartlegging kan igjen benyttes
som utgangspunkt for å definere oppfølgingspunkter i kommuneorganisasjonen.
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2.3 Kommunale innkjøp
Sammen skaper vi et livskraftig næringsliv

Innledning
Øvre Eiker kommune handler varer og
tjenester for flere hundre millioner kroner
hvert år. Dersom lokale bedrifter som ønsker
det får anledning til å konkurrere om
leveranser til kommunen, kan dette være
med på å opprettholde og skape grunnlag for
nye arbeidsplasser – gitt at de lokale
bedriftene er konkurransedyktige. I tillegg er
det viktig for bedriftene å kjenne til hvordan
man generelt deltar i konkurransen om
offentlige oppdrag.

Langsiktige mål


Øvre Eiker kommune er best på å bruke kommunale innkjøp som verktøy for å utvikle
det lokale næringsliv.

Kortsiktige mål


Alle bedrifter har fått minst to tilbud om felles veiledning i hvordan man går fram for å
delta i konkurranser om offentlige innkjøp. Se status.



Alle kommunale innkjøpere har fått veiledning i det å bruke kommunale innkjøp som
verktøy for å utvikle lokalt næringsliv. Se status.

Status
Opplæring i bruk av nettbasert konkurranse om offentlige oppdrag.
14. mai ble det med bistand fra BTV-innkjøp gjennomført to påfølgende veiledningsmøter
med tittel “Hvordan delta i konkurransen om kommunale og andre offentlige oppdrag?”. På
møtene deltok til sammen 17 deltagere fra 10 lokale bedrifter. Tilbakemeldingene fra
deltagerne var at denne type informasjon oppleves som nyttig. Invitasjoner ble sendt ut pr
epost, og det ble annonsert i pressen, samt på kommunens hjemmesider. Det planlegges ny
runde med veiledning etter nærmere avtale med næringsrådet.
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Innkjøpsstrategi
Rådmannen har utarbeidet et forslag til innkjøpsstrategi som bl.a. tydeliggjør organiseringen
av innkjøpsfunksjonen i kommuneorganisasjonen. Opplæring av innkjøpere, også i forhold til
kommunens ønske om å ivareta lokalt næringsliv, er en viktig del av innkjøpsstrategien.
Innkjøpsstrategien vil nå bli ferdigstilt og implementert av administrasjonen.
Forbedrede søkemuligheter i næringslivets medlemsdatabase
På oppfordring fra kommunen og Øvre Eiker Næringsråd har Drammens Næringslivsforening
gjennomført en forbedring av søkemulighetene i foreningens medlemsdatabase, slik at bl.a.
kommunale innkjøpere raskere og enklere kan skaffe seg en oversikt over hvilke lokale
bedrifter som tilbyr ulike varer og tjenester.
I tillegg har kommunen et abonnement på en næringslivsdatabase, basert på
Brønnøysundregisterets data, som er stilt til disposisjon for seksjonenes innkjøpere.
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2.4 Yrkeskunnskap og utdanning
“Sammen skaper vi et livskraftig næringsliv”

Innledning
Øvre Eiker har en stor ressurs i barn
og unge, og det er viktig å legge til
rette for et attraktivt utdanningsløp
og attraktive arbeidsplasser som kan
gi motivasjon til å bruke egne evner
og til å bosette seg i hjemkommunen
etter endt utdanning.

Langsiktige mål




Ungdomsskolene har etablert et stabilt og godt samarbeid med private og offentlige
virksomheter, som vil kunne gi elevene et bedre læringsutbytte og større yrkeskunnskap.
Det er etablert et konstruktivt samarbeid med Buskerud Fylkeskommune og lokalt
næringsliv, om videreutvikling av studietilbudet ved Eiker videregående skole.
Kommuneplan for Øvre Eiker har lagt føringer for utvikling av flere kunnskapsintensive
arbeidsplasser i tilknytning til kollektivknutepunktene.

Kortsiktige mål




Ungdomsskolene har inngått samarbeid med minst 10 kommunale og 50 eksterne
virksomheter, for å tilrettelegge for bedre læringsutbytte og større yrkeskunnskap.
Se status.
Avgi høringsuttalelse til fylkeskommunens plan Kunnskapsskolen Buskerud, og få
gjennomslag på vesentlige punkter.
Se status.
Byplan for Hokksund har tydelig definert hvordan det skal tilrettelegges for flere
kunnskapsintensive arbeidsplasser i Hokksund sentrum.
Følges opp gjennom byplanprosessen.

Status
Økt yrkeskunnskap på ungdomstrinnet
På ungdomstrinnet har alle elevene i 8.-10. klasse et fag som heter Utdanningsvalg. I tillegg
kan elever som ønsker det velge et fag som heter Arbeidslivsfag, der elevene skal bli bedre
kjent med og få erfaringer med noen yrker. Dette er noen av aktivitetene ungdomsskolene
iflg. læreplanen skal tilby elevene:



Jobbskygging av en voksen (8.klasse)
Arbeidsuke (9.klasse)
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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 i oktober 2012 gikk ungdomsskolene bredt ut, og
sendte invitasjon til over 700 virksomheter i privat og offentlig sektor i Øvre Eiker. Øvre Eiker
Næringsråd, Øvre Eiker Bondelag og NHO Buskerud stilte seg bak invitasjonen, som ble
markedsført i frokostmøter, i DT og på kommunens hjemmesider. Det var lagt opp til en
enkel, web-basert tilbakemelding. Responsen var svært beskjeden, men ungdomsskolene
fikk likevel mange nye kontakter ved å ringe opp enkeltbedrifter som hadde mottatt
invitasjonen, og skolene oppgir å være tilfreds med denne utviklingen av tilbudet.
Samarbeid om yrkes- og utdanningsmesse 2014
Inspirert av en flott utdanningsmesse for 10.klasse på Rosthaug videregående skole i januar
2013 ble interessen for å lage noe tilsvarende ved Eiker videregående skole kartlagt. Prosjekt
Yrkes- og Utdanningsmesse 2014 er nå etablert, gjennom et samarbeid mellom Eiker
Videregående skole, Øvre Eiker Næringsråd, NAV Øvre Eiker, Rotary Hokksund og Øvre Eiker
kommune. Nøkkelen til arrangementet er betydelig frivillig bistand fra Rotary i Hokksund,
som både deltar med planlegging, rekruttering av yrkesrepresentanter og er teknisk
arrangør. Messen vil rette seg mot kommunens 10.klassinger m/foresatte og VG1-elever,
samt andre interesserte.
Ny Giv
Regjeringen iverksatte høsten 2010 den nasjonale, treårige (2010-2013) dugnaden Ny GIV:
Tiltak for bedre gjennomføring i videregående opplæring. Målgruppen er kommunens ti
prosent svakest presterende elever etter første termin på 10. trinn. Disse elevene får
intensiv opplæring i norsk, engelsk om matematikk siste halvåret på 10. trinn. Øvre Eiker ble
med i prosjektets andre fase, skoleåret 2011/12, og planen er å videreføre dette tilbudet
også etter at prosjektperioden er over.
Forseringsprosjektet
Prosjektets formål er i gi elever på 10. trinn - som er spesielt faglig dyktige, selvstendige og
modne - mulighet til å forsere skolegangen i matematikk eller engelsk, og kan derved få økt
motivasjon og læringsglede.
I praksis betyr det at elever på 10. trinn gjennomfører opplæring som andre elever først får
når de begynner på videregående, samtidig som de gjennomfører 10. trinn. Eiker videregående skole har prosjektledelsen, og det faglige ansvaret for gjennomføringen. Nedre Eiker
deltar også. Skoleåret 13/14 vil Øvre Eiker ha med 8-10 elever på dette.
Kunnskapsskolen Buskerud
Strategi for Kunnskapsskolen i Buskerud ble behandlet i hovedutvalg for utdanningssektoren
18. juni. Strategien skal endelig vedtas i fylkestinget til høsten, trolig i oktober.
Strategien legger ikke opp til større endringer i studietilbudet ved de ulike videregående
skolene. Ved flere av skolene tilrettelegges det likevel for å videreutvikle tilbudet. Eksempler
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på dette er etablering av talentklasser for realfag og teknologi ved Kongsberg vgs, og en
satsing på kombinasjonen realfag og geologi ved Røyken vgs.
Strategien legger opp til å vurdere om tilbudet innen service og samferdsel skal flyttes fra
Rosthaug til Eiker vgs. I tillegg skal det vurderes om det utøvende ansvaret for Lerberg skole
og kompetansesenter skal flyttes fra Drammen vgs til Eiker vgs.
Hverken for Øvre Eiker Næringsråds eller Øvre Eiker kommunes del er det registrert noen
invitasjon til å komme med innspill eller uttale seg til strategien.
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2.5 Kommunikasjon og omdømme
Sammen skaper vi et godt omdømme

Innledning
Rapporten fra Telemarksforskning (TF 16/2013), som bl.a.
vurderer kommunens attraktivitet med utgangspunkt i
befolkningsvekst og vekst i antall arbeidsplasser, underbygger
i stor grad Øvre Eiker som en kommune med solid
tiltrekningskraft:
 Befolkningen har økte med 18 % (2000-2012), mot 13 %
på landsbasis
 Innflyttingen til Øvre Eiker er høy, både sett i forhold til de
andre kommunene i Buskerudbyen, i Buskerud og på
landsbasis
 Antall arbeidsplasser har vokst med 18,5 % 2000-2011,
mot 13 % på landsbasis
 Privat sektor har vokst mest, med 23 %, mot 12,5 % på
landsbasis.
Skal vi bygge videre et godt omdømme må vi bl.a.:
 Formidle Øvre Eikers fortrinn og attraksjonsverdier
 Møte næringslivet på deres hjemmebaner
 Spille på lag med næringslivet
Utfordringen er å sette kommunikasjonen i system, og nå frem til både næringslivsledere,
arbeidstakere og til potensielle innbyggere.

Langsiktige mål
Det er ikke utarbeidet forslag til langsiktige mål.

Kortsiktige mål - forslag
Det er ikke utarbeidet forslag til kortsiktige mål.

Status
Bedriftsbesøk
Ordfører, rådmannen og prosjektleder for næringsplanarbeidet har det siste året
gjennomført flere bedriftsbesøk:
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Bergans Norge
Brdr Bringebøen Trevarefabrikk
Buskerud Folkehøyskole
Eiker Dampsag & Høvleri, Byggmakker
Eiker Grøntmiljø
Eiker Videregående skole
Eikersenteret
Fiskum Plate og Sveiseverksted
Ikas Norge











Kristensen Stål & Metallverksted
Noratel
Posten Norge
Sjokoladesalongen
Sunt & Godt
Teamtrade
Utleiepartner
Vego Gård
XL-Bygg Smørgrav Sag

I tillegg har administrasjonen etablert kontakt med en rekke lokale virksomheter og
samarbeids-organer. Det er ønskelig å etablere et tettere samarbeid med flere lokale
bransje-organisasjoner, for å lære mer om hvordan disse opplever sin situasjon i kommunen.
Etablererfond
Det mottas ca. en henvendelse pr måned fra personer som går med tanker om å etablere
egen virksomhet. Av disse har kommunen til sammen mottatt 4 konkrete søknader om
etablererstipend, som er behandlet av styringsgruppen. Av disse er tre selskaper nå i
etableringsfasen:
 Kajakkspesialisten, tildelt kr 20 000 (Vestfossen)
 Nanoconcept, tildelt kr 20 000 (Hokksund)
 Siesta Café, tildelt kr 20 000 (Hokksund)
Den fjerde etablereren har foreløpig ikke realisert sine planer, og har da heller ikke mottatt
stipend.
Et søk på ssb.no viser at det i 2012 ble registrert 164 nye foretak i Øvre Eiker, i 2011 var
antall nye foretak 163.
Etablererveiledning
Etablererveiledningen for kommunene Drammen, Lier, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande og
Svelvik ble fra august 2012 overført til Drammen Næringslivsforening. Tilbudet er gratis for
de som benytter tjenesten, som omfatter både veiledning og rådgivning - fra idé til etablert
virksomhet. I tillegg tilbyr etablererveiledningen flere relevante kurs knyttet til utvikling av
forretningsidé, økonomi, regnskap og markedsføring. Ca 20 virksomheter fra Øvre Eiker
benyttet tilbudet i 2012.
Kontorfellesskap for nye og etablerte kunnskapsbedrifter
Administrasjonen legger fram B-sak om konsept for etablering av kontorfellesskap i
Hokksund sentrum for nye og etablerte kunnskapsbedrifter.
Henvendelser om næringsarealer
Kommunen mottar med jevne mellomrom forespørsler om næringsarealer – tomter og/eller
bygninger. Henvendelsene kommer både fra bedrifter i og utenfor kommunen. Erfaringene
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er at de fleste ønsker å eie og ikke leie, og etterspørselen etter arealer er større enn det
tilbudet som til enhver tid er annonsert.
Kartleggingen av næringsarealer (kapittel 2.1) og den videre dialogen med grunneierne om
fremtidig utvikling av disse, vil bli av stor betydning for å få økt kunnskap om tilgangen til
arealer, for evt. nye interessenter.
I sentrumsområdene er tilgangen på næringsarealer større enn etterspørselen, og disse
lokalene er normalt til leie, ikke til salgs.
Næringskonferanse
Som nevnt i kapittel 2.2 vurderes det å arrangere et næringsseminar. Dersom et evt. seminar
skal få prioritet i næringslivet må det innrettes slik at det gir merverdier å delta.
Administrasjonen vil derfor komme tilbake med et forslag til tilnærming før det tas en
endelig beslutning. Samarbeid med andre aktører vil inngå som en del av forarbeidene.
Presentasjonsverktøy - web
Kommunens hjemmesider skal fornyes, og denne vil være kommunens hovedverktøy for
web-basert kommunikasjon med næringslivet. Bruk av sosiale medier, der næringslivet selv
er godt representert, skal vurderes som en del av kommunens samlede kommunikasjonsstrategi. Det samme gjelder et opplegg for profilering av kommunens fortrinn og
attraksjoner.
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