Oppsummering av høringssvar på forslag til handlingsplan for oppfølging av regional plan for verdiskaping og
næringsutvikling

Avsender:
Nore og Uvdal kommune

Øvre Eiker kommune

Generelle bemerkninger:
Flere av de foreslåtte tiltakene
vil kunne gi positive effekter
for Nore og Uvdal, men
distriktfokuset i
handlingsplanen kunne vært
større.
Generelt sett oppfattes
handlingsprogrammet som
offensivt og fremoverlent, og
at det i stor grad er innrettet
mot partnerskapets
medlemmer, og igangsatte
og/eller planlagte prosesser
blant disse. Det oppfattes
positivt at det også legges opp
til aktiviteter med klar adresse
til kommunene.
Ambisjonene om å
videreutvikle karrieresentrene
i samarbeid med kommunene
tiltres.

Endringsforslag /Medvirkning:
 Forsterke distriktfokuset
 Kommunen ønsker å delta sammen med
Numedalskommunene i aktuelt
verdiskapingsteam.






En vesentlig utfordring når det gjelder
vertskapsattraktivitet knytter seg til å øke
tilgangen på risikovillig kapital i en
oppstart/vekstfase
Det foreslås å bygge en enda tydeligere bro
over til den regionale planen for
kunnskapssamfunnet ift de videregående
skolenes betydning for å bygge opp under
et konkurransedyktig offentlig og privat
næringsliv både lokalt, regionalt og
nasjonalt. Det pekes spesielt på punktene
karriereveiledning, fagopplæring,
internasjonal kompetanse, innovasjon og
entreprenørskap
Ser behov for at det tilrettelegges for et
bredere tilfang av nettverk for flere
virksomheter og bransjer, bl.a. etter modell

Oppfølging av forslag:
Tas til etterretning og inn i prosessen
med oppfølging av handlingsplanen.
Representant involveres i
verdiskapingsteam for oppfølging.

Innarbeides i handlingsplanen.

Tas til etterretning og i oppfølgingen
av spesielt delmålet for kompetanse.

Vurderes underveis i arbeidet med
oppfølgingen av næringsplanen.

Tanken om et helhetlig og
likeverdig tilbud for etablerere
over hele Buskerud støttes.

fra Næringsforeningen i
Drammensregionen.

Satsing på økt matproduksjon
gjennom satsing på
kombinasjonsbruk støttes
også.
Innovasjon gjennom offentlige
innkjøp er en strategi og et
tiltak som Øvre Eiker
kommune finner veldig
interessant, og har bl.a.
nedfelt en målsetting i eget
handlingsprogram for 2016
om å videreutvikle egen
kompetanse på dette feltet.

Omstillingsprogrammet
Hurum 2020

Det påpekes at planen har fått
en god og lettleselig form og
omfatter mange gode tiltak
som kan bidra til positiv
utvikling i Buskerud, og også
for Hurum kommune.

Statens Vegvesen

Statens vegvesen er
høringspart i de kommunale

Prosjektet Fjordbanen – Urban Water Shuttle omfatter etablering av elektrisk hurtiggående
passasjerbåt som nytt kollektivtilbud på
Oslofjorden.
Prosjektet anføres som et viktig tiltak for vekst og
utvikling i Hurum kommune, samt hele regionen
omkring Oslofjorden, der nedre deler av Buskerud
inngår. Etableringen antas å få følger for
utviklingen av passasjerbåttrafikk på nasjonalt plan.
Det bes om at prosjektet tas inn som en del av
handlingsplanen for 2016.

Prosjektet innarbeides ikke i
handlingsplanen som nytt punkt nå,
men det vil vurderes om dette
inkluderes ifm rullering av første års
handlingsplan ved årsskiftet
2016/2017.

Tas til etterretning.

Kongsberg Innovasjon
Pan Innovasjon
Papirbredden Innovasjon

arealplanene og vil gi uttale
når de ulike tiltakene i
handlingsplanen avklares i
arealplan etter Plan og
bygningsloven
Det påpekes at den viktigste
suksessfaktoren for å lykkes i å
skape resultater er gode og
forutsigbare
rammebetingelser for
gjennomføring av tiltakene.
Det påpekes også at det er
viktig med tilgang på tilskudd
som ikke begrenses av "taket"
for bagatellmessig støtte
i.h.h.t. statsstøtteregelverket.
Det er behov for økt tilgang på
kapital for gründerbedrifter i
regionen.

Det foreslås at det øremerkes midler til egne
programområder hvor det er foretatt en
gruppeunntaksmelding i tråd med
statsstøtteregelverket (og hvor aktører følgelig har
mulighet ti å motta tilskudd for tiltak i.h.h.t.
kriterier for programsatsing).

Dette foreslås i forslaget til
handlingsplan gjennom opprettelse av
programsatsing på "Grønn Vekst".

Det foreslås å etablere ett eller flere
investeringsfond med en blanding av privat og
offentlig kapital.

Dette innarbeides som et tiltak i
handlingsplanen.

Smart spesialisering innebærer også å bygge opp

Synspunktet tas til etterretning, og

De regionale
innovasjonsselskapene
understreker at de ønsker å ta
en aktiv rolle ift både delmålet
på vertskapsattraktivitet,
entreprenørskap og klynger og
nettverk.
Satsingen på smart
spesialisering, og med det
styrkingen av de områder som
det er naturlig å bygge

Nore og Uvdal
Næringsselskap

Regionrådet for Hallingdal

næringsvirksomhet på i
regionen, bifalles.

klynger og nettverk innenfor satsingsområdene.
Det påpekes at satsingen i dag er fragmentert, og
det oppfordres til å ta i bruk de nettverk og initiativ
som allerede eksisterer (eks. innovasjonsselskap,
inkubatorer, NCEs).

man vil i det videre
oppfølgingsarbeidet med
handlingsplanen fortsette å inkludere
allerede eksisterende nettverk og
initiativ der det er relevant og
hensiktsmessig.

Høringsuttalelsen til Nore og
Uvdal kommune støttes m.h.p.
forsterking av distriktsfokuset i
handlingsplanen.
Næringsselskapet ønsker å
være en aktiv medspiller i
aktuelle verdiskapingsteam.

Det ønskes et økt fokus på vertskap for å få økt
verdiskapingen i hyttenæringen. Gode tiltak som
har med blant annet vertskapskurs ifm dette ønske
inn i handlingsplanen.

Tiltak er innarbeidet i
handlingsplanen.

Regionrådet synes at regional
plan for verdiskaping og
næringsutvikling har gode og
sentrale mål for
næringsutvikling, der forslag til
handlingsprogram i stor grad
følger opp dette.
Utfra Hallingdal sine
utfordringer og prioriteringer
er det et sterkt ønske om at
delmål vertskapsattraktivitet
blir forsterket. For Hallingdal

Tiltak som fører til økt entreprenørskap i på alle
trinn i grunnskole, samt videregående skole,
ønskes innarbeidet.






Arbeide for utvikling av nye typer
arbeidsplasser, som er lønnsomme og
attraktive for unge mennesker med høyere
utdanning og fagutdanning.
Rekruttering av arbeidskraft utfra ulike
regioners behov
Målrettet arbeid for å tiltrekke seg statlige
arbeidsplasser

Verdiskapingsteamet for
entreprenørskap vurderer på hvilken
måte dette kan innarbeides ved
rullering av handlingsplanen ved
årsskiftet 2016/2017.
Tiltak er innarbeidet i
handlingsplanen.

Tiltak er innarbeidet i
handlingsplanen.
Verdiskapingsteamet vurderer på
hvilken måte dette innarbeides ved
rullering av handlingsplanen ved
årsskiftet 2016/2017

er det avgjørende med nye
typer arbeidsplasser som er
attraktive for yngre
mennesker. Dette vektlegges i
Byregionprogrammet fase 2;
et utviklingsprogram i regi av
Kommunal- og
Moderniseringsdepartementet
som Hallingdal deltar i.
I prosjektet Hallingdal 2020 er
det fokus på rekruttering mot
definerte målgrupper:
 Ung Halling (15-25)
 Hyttehalling
 Kvinner 28

Drammen kommune

Målrettet arbeid for å tiltrekke
seg statlige arbeidsplasser er
viktig, samt et tema i den
regionale planen.
Drammen kommune vil gjerne
bidra til at fylkeskommunen
oppnår sine mål for
verdiskaping og
næringsutvikling på de
områder der Drammen
kommune har sine fortrinn og
som er i tråd med deres
strategiske næringsplan.
Tiltaket som foreslår
samordning av
etablererveiledningene og

inkorporering av
Gründerportalen støttes.

Ringerike Næringsforening
Kongsberg Næringsforum
Røyken Næringsråd
Hurum Næringsråd
Næringsforeningen i
Drammensregionen

Følgende vedtak ble gjort av
bystyret i Drammen: Det
arbeides for å etablere et
gründersenter i Drammen.
Bystyrekomitéen for kultur,
idrett og byliv får en sak til
behandling.
Det bemerkes også at
Næringsforeningen i
Drammen har etablert en
ressursgruppe for gründere.

Fylkeskommunen bør bidra i et partnerskap ifm
denne utviklingen av gründersenter, samt
ressursgruppe for gründere i regi av
Næringsforeningen i Drammensregionen.

Det vurderes på hvilken måte dette
kan vektlegges og inkorporeres ifm
rullering av partnerskapavtalen
mellom fylkeskommunen og
Næringsforeningen i
Drammensregionen.

Gaveprofessorater anses som
et positivt tiltak.

Det bes om at Campus Drammen tar del i denne
ordningen dersom det blir aktuelt innenfor de
fagområder som finnes her.

Dette vurderes ifm forhandlinger om
samarbeidsavtalen mellom HSØ og
fylkeskommunen.

Planen favner for bredt i tema, tiltak og forslag. Det
ønskes en større konsentrasjon av tiltak og
ressurser for å styrke de målbare resultatene.

Dette formidles til alle
verdiskapingsteamene som skal jobbe
med oppfølging av planen. Det gis en
oppfordring om å vurdere hvordan en
eventuell større konsentrasjon av
tiltak og ressurser kan gjøres innenfor
rammen av et bredt partnerskap.

Det påpekes det at helse og
teknologi vil være viktige
satsingsområder, hver for seg
og sammen, i de kommende
årene. Dette også ifm
utviklingen av nytt sykehus i
Vestre Viken.
Planen anses som interessant
og positiv. Det påpekes at
fylkeskommunen har en
krevende oppgave med å
skulle tilfredsstille alle
geografiske deler av fylket,
alle bransjer og sektorer, og
alle andre partner som er

aktive i utviklingen av
fylkeskommunen.
Planen bør i sterkere grad ta hensyn til at
verdiskaping og næringsutvikling i stor grad skapes
i de etablerte bedriftene/næringslivet. Disse deltar
i et stort mangfold av råd/næringsforeninger, som
bør gis en mer aktiv rolle som samarbeidsplattform
enn det som synes å fremgå av planen.

Fylkeskommunen har
partnerskapsavtaler med
næringsforeningene, og dette
synspunktet vil vektlegges ifm
oppfølging og fornyelse av disse
avtalene.

Det påpekes at det er sentralt å utvikle et sterkere
triple helix samarbeid i Buskerud.

Dette anses som dekket i nåværende
forslag til handlingsplan.

Etablerertjenestene/gründertiltak i Buskerud bør
fortrinnsvis knyttes opp til næringslivet gjennom
dets foreninger og råd. Næringslivets ressurser kan
med fordel være del av den dynamiske prosessen
som nyetableringer er midt i. Det gjelder faglige
rådgivere, coaching, nettverk, mentorordninger,
evt. business angels m.v.

Forslaget til handlingsplan har et tiltak
som skal jobbe med
etablerertjenestene i 2016.
Synspunktet videreformidles til
ansvarlige for tiltaket.

Betydelige geografiske og bedriftsmessige ulikheter
som preger næringslivet i Buskerud må speiles i
fylkeskommunens tiltak. Det påpekes at dette må
ha innflytelse på ressurstilgang og valg av sektorer
for bærekraftige tiltak.

Denne betraktningen anses å være
ivaretatt i forslaget til handlingsplan
for hele partnerskapet.

Det ønskes en sterkere oppmerksomhet mot
yrkesrettet utdanning som en del av planen.

Dette vurderes ifm rullering av
handlingsplanen ved årsskiftet
2016/2017.
Dette må først og fremst ivaretas av
den regionale planen for
kunnskapssamfunnet. Forslaget
videreformidles.

Satsing mot yrkesfag må også inkludere nye
økonomiske tilskudd og tiltak som reduserer
frafallet i den videregående skolen.

