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FORORD

Samarbeid for bedre konkurransekraft
Drammensregionen skal utvikles som en næringsvenn-
lig region med gode utviklingsmuligheter for det eksis-
terende næringslivet og for nyetableringer. Regionens 
åtte kommuner står sammen om denne planen og 
dens målsetninger.  

Drammensregionens 10 års visjon er å fremstå med 
betydelig konkurransekraft. 

Store, regionale prosjekter blir suksessrike, noe som 
også styrker regionens selvtillit og identitet. I regionen 
vokser det frem en kultur for å tenke nytt, tenke kvali-
tet og ha vilje til satsing. Det er sterk tro på samarbeid 
som suksessfaktor. Det utvikles nettverk og samarbeid 
mellom bedrifter, kompetansemiljøer og offentlige 
myndigheter. 

Ideene realiseres. I Drammensregionens Kunnskaps-
park får studentene god utdannelse og de  møter høy 
faglig kompetanse blant forskere og gründere. Mange 
treffes på biblioteket og på kafeer. Kulturhovedstaden 
Vestfossen og det internasjonale kultursenteret på Uni-
on er vinduer mot verden som bidrar til et verdifullt 
fl erkulturelt fellesskap. Veiene i regionen er et effektivt 
transportnettverk, som gir god fremkommelighet.

Regionen blir et godt utbygd logistikknutepunkt, der 
vei, havn og bane er en effektiv helhet. Regionen har 
fordeler ved å ligge nær hovedstaden, samtidig som 
den er et selvstendig tyngepunkt med egen identi-
tet. Næringsvirksomhet gir tilgang til et stort marked 
innen korte avstander, selv i regionens ytterpunkter.  
Området preges av fjord, elver, skog og et moderne 
landbruk. Regionen har tre byer som spiller naturlig 
sammen med grønne verdier.

Rådet for Drammensregionen skal bruke denne planen 
som et levende dokument. Den skal fungere som et 
felles utgangspunkt for kommunenes egne næringsini-
tiativ og inspirere til nye regionale prosjekter. Den skal 
også synliggjøre regionens livskraftige forutsetninger.

Strategisk plan
Dette dokumentet legger de strategiske rammene for 
næringsutviklingen i regionen.

Handlingsprogram
Denne strategiske planen blir operativ gjennom et hand-
lingsprogram. Det lages på bakgrunn av behandlinger, 
høringer og vedtak for denne strategiske planen. 

Premissene for planen
Kommunene i regionen har lagt klare føringer for en 
næringsutvikling som er tungt og langsiktig forankret. 
Planene og programmene skal søke fremtidig utvikling 
som gir Drammensregionen konkurranse- og vekstkraft. 
Denne strategiske planen er ikke en samling gode ad-
hoc prosjekter, men en plattform for større investerin-
ger, innovasjon og nyskaping over tid.   

Tore Opdal Hansen

Leder av Rådet for Drammensregionen
Ordfører i Drammen
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SAMMENDRAG

Drammensregionens åtte kommuner har besluttet å 
gjøre en samordnet og målrettet innsats for å tilrette-
legge for og stimulere til næringsutvikling i regionen. 
Som et felles, langsiktig rammeverk for dette arbeidet 
er denne strategiske næringsplanen for 2005 - 2015 ut-
arbeidet. Iverksetting av planen vil skje i form av 2-årige 
handlingsprogrammer.

Drammensregionens styrker og muligheter kan sam-
menfattes som følger: 

• Mangfoldig og robust næringsliv
• Omfattende handels- og serviceindustri
• God tilgang på arbeidskraft
• Effektiv infrastruktur og god tilgang på næringsarealer
• Funksjonelt bo-, arbeids- og servicemarked
• Potensial for satsing på reiseliv og kultur

Det er en direkte sammenheng mellom Drammensregi-
onens visjon, mål, satsingsområder og prosjekter, slik at 
en iverksettelse av prosjektene skal bidra til at visjonen 
og målene realiseres.

Drammensregionen trenger robuste og konkurransedyk-
tige arbeidsplasser i fremtiden. Økt antall arbeidsplas-
ser er derfor valgt som det viktigste målet. Dette vil 
refl ekteres i denne næringsplanens handlingsprogram. 
På sikt vil det også arbeides systematisk med målet om 
å styrke regionens omdømme. Mål knyttet til innbyg-
gervekst inngår i kommuneplanene, og er dermed ikke 
en del av næringsplanen.

Regionen har gode forutsetninger for å nå de defi nerte 
målene. Dette forutsetter imidlertid en systematisk inn-
sats innen fl ere områder i hele planperioden, og at kom-
munene bidrar til å iverksette prosjekter. Kommunene 
har ikke økonomiske forpliktelser til å delta, men det er 
viktig å defi nere prosjekter som kommunene ønsker å 
bidra til, både økonomisk og bemanningsmessig. Hva 

• Styrket kompetansemiljø

• Økt utdanningsnivå

• Styrket utdannelsestilbud

• Økt innovasjon

• Økt tilgang på risikokapital

• Økt næringssamarbeid

• Større og mer effektivt logistik-
knutepunkt

• Mer næringsvennlig offentlig 
sektor

• Styrket omdømme i hver kommune  

• Styrket omdømme innad i regionen

• Styrket omdømme utenfor regio-
nen

•  Økt trivsel

•  Styrket tjenestetilbud

Kultur og reiseliv Kompetanse Innovasjon Infrastruktur Miljø Omdømme

Regionale utviklingsprosjekter

”Drammensregionen skal ved bærekraftig vekst og kvalitativ utvikling, og som en del av 
hovedstadsområdet i Norge, fremstå som den mest attraktive interkommunale regionen i landet” 

Økt antall arbeidsplasser Styrket omdømme Økt antall innbyggere

Visjon

Hovedmål

Delmål

Satsings-
områder

Prosjekter

kommunene velger å gjennomføre vil ha stor betydning 
for hvilke mål som oppnås. Kommunene har begren-
set mulighet til å påvirke måloppnåelsen direkte, og et 
samspill med andre aktører vil øke sannsynligheten for 
å nå målene. 

Kommunene kan oppleve at planen gir interessekon-
fl ikter. Det kan gjelde kort vs. lang horisont og det kan 
gjelde næringsutvikling vs. primære kommunale oppga-
ver som skole og sosialsektor. Planens grunnleggende 
forutsetninger er på sikt at tiltak/bevilgninger til næ-
ringsutvikling skal gi kommunen arbeidsplasser og inn-
tekter – økonomisk vekst. 

Kommunenes rolle i næringsutvikling er å være tilret-
telegger og pådriver, ved å tilby gode rammebetingel-
ser og skape muligheter for vekst. Det må skje i tett 
samspill med næringslivet. Næringslivet selv har den 
ledende rollen i næringsutviklingen, ved å utnytte sine 
muligheter og skape konkurransedyktige og robuste ar-
beidsplasser.

Planen forutsetter stor grad av tillit og transparens mel-
lom kommunene og næringslivet, der alle parter er av-
hengige av hverandre. Kommunene må gi næringslivet 
premisser som igjen utløser bedriftsmessige initiativ og 
resultater.  

Drammensregionen ønsker å være en pådriver for å få i 
stand samarbeid innen næringsutvikling med Vestregio-
nen og Kongsbergregionen, der dette er hensiktsmessig 
i forhold til regionens mål.

Rådet for Drammensregionen har medansvar for regio-
nal næringsutvikling på vegne av kommunene i regio-
nen, og dermed et sentralt ansvar for at planen iverkset-
tes. Rådet vil være avhengig av et godt samarbeid med 
en rekke parter for å lykkes med dette.
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Drammensregionen omfatter kommunene Hurum, 
Røyken, Lier, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker i 
Buskerud, samt Sande og Svelvik i Vestfold. Seks av 
regionens åtte kommuner har kystlinje: Hurum, Røy-
ken, Lier, Drammen, Sande og Svelvik. Det er 3 byer 
i regionen; Drammen, Hokksund og Svelvik. Kommu-
nene utgjør et felles bo-, service- og arbeidsmarked. 

Bakgrunnen for en felles strategisk næringsplan for 
Drammensregionen er et ønske om et samlet løft 
innen næringsutvikling. Kommunene ønsker å sam-
ordne sin innsats på tvers av kommunegrensene. 
Målet er å være en aktiv medspiller som bidrar til 
næringsutvikling og verdiskaping. 

Oppdraget om å utarbeide en strategisk næringsplan 
er forankret i vedtak fattet av Rådet for Drammensre-
gionen i desember 2003.

Hensikten med planen er å være et felles utgangs-
punkt for regional og lokal næringsutvikling. Det inne-
bærer felles mål, felles forståelse av nåsituasjonen og 
felles oppfatning av hvilke områder det skal satses på. 
Planen skal være grunnlaget for regionale prosjekter 
som bidrar til å løfte regionen og inspirere aktører til 
nye prosjekter. Prosjektene skal effektivt bidra til at 
regionen når sine mål innen næringsutvikling, og at 
næringsutvikling blir en positiv kraft for å lykkes med 
stedsutvikling.

Planen har et 10 års perspektiv. Det gir muligheter for 
både å gjennomføre større prosjekter over tid, sam-
tidig som man kan realisere prosjekter og tiltak på 
kort sikt. 

I arbeidet med planen har det vært vektlagt å involve-
re alle berørte parter. Det inkluderer de åtte kommu-
nene, representanter for næringslivet i hver kommu-
ne, samt en rekke enkeltbedrifter innen ulike bransjer 
i ulike kommuner (vedlegg 1). I tillegg har det vært 
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INNLEDNING

avholdt møter med Buskerud fylkeskommune, aktører 
i virkemiddelapparatet, partene i arbeidslivet, kompe-
tansemiljøer, samt aktører innen transportsektoren. 

Møtene ble avholdt høsten 2004 som åpne samtaler 
basert på intervjuguide. Det er også arrangert ½ dags 
arbeidsmøter og konferanser med kommunene og 
næringslivet og planen har vært på førstegangs høring 
i kommunene.  Næringsplanen bygger på informasjon 
innhentet i disse sammenhengene.

Som en del av et rullerende handlingsprogram kan 
en SWOT-analyse og/eller næringsanalyse for Dram-
mensregionen være nyttige redskap.

Planen er overensstemmende med kommuneplanene 
og Fylkesplanen for Buskerud 2005 – 2008 (hørings-
utkast), samt planverk i Vestregionen, BTV-samarbei-
det, Osloregionen og Østlandssamarbeidet. Planen er 
en videreføring av partnerskapsavtalen med Buskerud 
fylkeskommune.

Planen skal normalt rulleres annet hvert år. 
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Drammensregionen har et kontinuerlig økende inn-
byggertall som nå er på mer enn 155 000 personer, 
hvorav 141 000 bor i kommunene i Buskerud. Dette er 
omlag 58 % av Buskeruds totale folketall. Det bor om 
lag 14.000 personer i Sande og Svelvik, som tilsvarer 
ca. 7 % av Vestfolds totale folketall.

Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting er den 
største næringen i Drammensregionen, etterfulgt av 
varehandel, hotell og restaurantvirksomheten, industri 
og bergverksdrift, fi nans og forretningsmessig tjenes-
teyting og bygge- og anleggvirksomhet. I perioden 
1990-2002 har det vært nedgang i primærnæringene 
og industrien men vekst i fi nans og forretningsmessig 
tjenesteyting, offentlig forvaltning og tjenesteyting, 
varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet.

Det er stor ut- og innpendling i regionen, særlig på 
grunn av den nære beliggenhet mot Oslo. Pendlingen 
skjer i størst omfang nordover fra Drammen mot Lier, 
Røyken, Hurum, Asker, Bærum og Oslo. Men også over 
kommunegrensene i andre retninger innen regionen 
er det stor arbeidspendling. Det er liten pendling sør-
over til Vestfold og Telemark.

Drammensregionen har en rask utvikling fra nasjonalt 
veletablert, men forurensende, industri, papir, cel-
lulose og verft til variert og innovativ næringsvekst i 
prisbelønte lokale miljøer med rent vann, renere luft, 
moderne byggdesign og bedret omdømme.   

Drammensregionen er del av en sterk og attraktiv 
landsdel hvor halvparten av Norges befolkning er bo-
satt. Samlet har Østlandet befolkningsvekst på grunn 
av netto innfl ytting. Drammensregionen er en del av 
hovedstadsområdet, hvor regionen sammen med 
Lillestrøm og Moss utgjør en av tre selvstendige og 
sterke sentra utenfor Oslo.

I norsk sammenheng er infrastrukturen relativt godt 
utbygget i Drammensregionen. Det er et tett nett av 

veier og jernbane, samt fl ere havner. Drammen Havn 
er et knutepunkt for en rekke sentrale veier, jernbane 
og en stor havn.

Drammensregionens utgangspunkt for å nå sine mål 
innen næringsutvikling, kan sammenfattes i følgende 
stryker og muligheter:

• Mangfoldig og robust næringsliv
• Omfattende handels- og serviceindustri
• God tilgang på arbeidskraft
• Effektiv infrastruktur og god tilgang på næringsarealer
• Funksjonelt bo-, arbeids- og servicemarked
• Potensial for satsing på reiseliv og kultur
 

 4.1. Mangfoldig og robust næringsliv
Drammensregionen har fl ere internasjonalt ledende 
bedrifter som ligger langt fremme i en teknologisk og 
markedsmessig utvikling, men regionen preges ikke 
av sterke industrielle klynger. I Drammensregionen er 
sysselsettingen i helsesektoren stor og voksende. Lo-
kaliseringen av Sykehuset Buskerud er hovedforklarin-
gen, men det er også et betydelig mangfold av andre 
virksomheter, noe som dels har sin årsak i Høgskolen i 
Buskeruds høyskoleutdanning innen helsefag.

Andre sektorer som er større enn landsgjennomsnittet 
i Drammensregionen, er bygg- og anleggsnæringen, 
transportnæringen og engroshandel. Man ser også at 
gjenvinning og handel med avfall fremstår som en 
viktig næring. Når det gjelder industri representerer 
elektro- og kjemisk industri betydelige næringer.

Siden Drammensregionen ikke har sterke nærings-
klynger eller kunnskapsmiljøer å ta utgangspunkt i, er 
det mer krevende for denne regionen å utvikle sam-
virke og innovasjon enn for andre regioner som Sta-
vangerregionen (olje- og gassteknologi) og Sunnmøre 
(marine og maritime næringer). På den annen side er 
det et fortrinn i Drammensregionen at det er liten av-
hengighet av enkeltbedrifter og/eller -næringer som 
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kan oppleve problemer på grunn av markedsmessige, 
strukturelle eller teknologiske endringer.     

 4.2. Omfattende handels- og serviceindustri
Drammensregionen har et variert næringsliv med 
en rekke mindre bedrifter innen handel og service. 
Regionens bedrifter gjør det tilfredsstillende både på 
lønnsomhet, vekst og nyetableringer, noe som har 
medført at bl.a. Telemarksforskning rangerer Dram-
mensregionen som den mest attraktive regionen 
for næringsvirksomhet innen Buskerud, Telemark og 
Vestfold.

Drammensregionen har betydelige handelsbedrifter, 
samt en rekke kjøpesentre og butikker. Bakgrunnen 
for dette er sentral beliggenhet på Østlandet, hvor 
halvparten av Norges befolkning er bosatt, god in-
frastruktur, samt en kremmerånd med historisk bak-
grunn i handel med trelast og papir. 

 4.3. God tilgang på arbeidskraft 
En bred rekrutteringsbase av kompetent og motivert 
arbeidskraft er viktige konkurransefortrinn. Utdan-
ningsnivået på universitets- og høyskolenivå er noe 
lavere i Drammensregionen enn i andre norske stor-
byer. I Drammensregionen har om lag 18 % utdan-
nelse på dette nivået, mens gjennomsnittet for Bus-
kerud og Norge er henholdsvis 20 % og 22 %. Det 
er betydelige regionale forskjeller, hvor kommunene 
Sande, Svelvik og Nedre Eiker alle er i området 10-15 
%, mens kommunene Drammen, Røyken og Lier er i 
området 20-25 %.

I Drammensregionen er det to høyskolemiljøer, Høg-
skolen i Buskerud, som primært har utdannelse innen 
helsefag, og BI Bedriftsøkonomisk Institutt som har 
utdannelse på bachelornivå (3 års utdannelse). Høg-
skolen i Buskerud har omlag 800 studenter i Dram-
men, mens det er ca 300 som studerer ved BI Be-
driftsøkonomisk Institutt i Drammen.

Drammensregionen har en arbeidsledighet på linje 
med landssnittet, hvor 3,3 % av den arbeidsføre be-
folkningen er uten arbeid eller på AMO-tiltak. Et noe 
lavere utdanningsnivå kan trekke arbeidsledigheten 
opp, mens nærhet til andre arbeidsmarkeder kan bi-
dra til å holde arbeidsledigheten nede. Det er også 
her regionale forskjeller, hvor kommunene Dram-
men, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Hurum og Sande alle 
har en arbeidsledighet over 3 %, mens de øvrige tre 
kommunene har en ledighet i størrelse 2,3 - 2,5 %. 

 4.4. God infrastruktur og god tilgang på næringsa-
realer
En moderne infrastruktur er en forutsetning for å ut-
vikle attraktive regioner. Infrastrukturen i Drammens-
regionen har gjennomgått store forbedringer de siste 
årene, og vil med fullførelsen av prosjektene Veipak-
ke Drammen, E134 og RV23, gi regionen et effektivt 
veinett. Drammen er regionens logistikkmessige na-
turlige knutepunkt, hvor veiene E18, E134 og RV23, 
samt jernbane og havn møtes.

Pressområder, som rundt Oslo, opplever knapphet på 
gode næringsarealer som kan tilbys bedrifter under 
etablering og vekst – noe som fører til høye kostnader 
for de næringsarealene som er tilgjengelig. Dram-
mensregionen har gjennomgående god tilgang på 
næringsarealer til konkurransedyktige priser, noe som 
kan fremstå som et konkurransefortrinn. Kombina-
sjonen nærhet til sentrale markeder og befolknings-
grupper, god infrastruktur og tilgang på gode næ-
ringsarealer til konkurransedyktige priser kan medføre 
interessant etableringsvekst i Drammensregionen.

 4.5. Funksjonelt bo-, arbeids- og servicemarked
Drammensregionen med sine åtte kommuner utgjør 
i dag et sammenhengende bo-, arbeids- og service-
marked, selv om man i ytterkantene i regionen natur-
lig nok kan oppleve vel så sterk orientering mot andre 
regioner. Det er også akseptabel pendleravstand mel-
lom arbeidsmarkedene i Vestfold, mot Kongsberg og 
mot Oslo. Det er viktig at kommunene i dette geo-
grafi ske området fi nner hensiktsmessige samarbeids-
former som stimulerer til generell vekst, utvikling av 
gode bokvaliteter, mer effektiv infrastruktur og økt 
sysselsetting.

 4.6. Potensial for satsing på reiseliv og kultur
Drammensregionen byr på livskvalitet i vid forstand 
med ulike muligheter i skjærgård, skog, fjell og mark. 
Drammensregionen har en rekke spennende kultur- 
og reiselivstilbud.

Den globale trenden er at stadig fl ere bruker mer tid 
og ressurser på reiser og opplevelser.
Utvikling og markedsføring av regionens reiseliv og 
kulturattraksjoner vil kunne gi Drammensregionens 
innbyggere et rikere tilbud, samt kunne bidra til å gjø-
re regionen mer benyttet som reisemål. Drammens-
regionens mange attraksjoner, regionens nærhet til 
store befolkningssentra og regionens gode infrastruk-
tur, tilsier at reiseliv og kultur, herunder kurs- og kon-
feransemarkedet, har et godt potensial.  
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 5.1. Drammensregionens visjon
Drammensregionens visjon legger føringer for næ-
ringsutvikling: 

”Drammensregionen skal ved bærekraftig vekst og 
kvalitativ utvikling, og som en del av hovedstadsom-
rådet i Norge, fremstå som den mest attraktive inter-
kommunale regionen i landet”

”Bærekraftig vekst” er en utvikling som ikke skal gå 
på bekostning av fremtidige generasjoners livskvalitet. 
”Kvalitativ utvikling” betyr anerkjennelse av at et gjen-
nomtenkt og godt arbeid. ”En del av hovedstadsom-
rådet i Norge” betyr at regionen ønsker å dra nytte 
av de fordelene nærheten til Oslo medfører, samtidig 
som regionen ønsker å være et selvstendig tyngde-
punkt. Dette er overensstemmende med Statens valg 
av Drammen som et av tre sentra i fl erkjernestrukturen 
i ytterkanten av hovedstadsområdet. Regionen ønsker 
å fremstå som ”den mest attraktive interkommunale 
regionen i landet”, der ønsket om attraktivitet gjelder 
både overfor innbyggere og næringsliv. 

 5.2. Mål for næringsutvikling
Flere arbeidsplasser er regionens viktigste mål innen 
næringsutvikling. Styrket omdømme og økt antall inn-
byggere er viktige faktorer for å nå dette målet. Ned-
enfor vil primært målet om økt antall arbeidsplasser 
beskrives, mens målene knyttet til styrket omdømme 
og økt antall innbyggere behandles i mindre grad .

For å sikre fokus på de riktige faktorene i utviklings-
arbeidet, er det defi nert delmål for hvert hovedmål. 
Ambisjonen er å fi nne gode delmål, dvs. faktorer som 
er relevante i forhold til hovedmål og som ikke funge-
rer godt nok i dag. Disse må det være mulig å måle og 
påvirke, for deretter å gjøre en konsentrert innsats for 
måloppnåelse.

Måltallene for hvert delmål er søkt å være både am-
bisiøse og realistiske, og er mål for regionen som hel-
het. Utgangsverdien for måltallene er hentet fra siste 
foreliggende statistikk, primært fra Statistisk Sentral-
byrå (SSB) og er angitt i parentes etter måltallet. Noen 
utvalgte måltall sammenlignes med fi re andre regio-
ner i vedlegg 2. Planperioden er 2005 – 2015.

 5.2.1. Økt antall arbeidsplasser
Drammensregionen kjennetegnes ved et mangfoldig 
og robust næringsliv med mange små og mellom-
store virksomheter, og er ikke avhengig av enkeltnæ-
ringer eller -bedrifter. Denne næringsstrukturen anses 
som en styrke for regionen, og man ønsker derfor å 
opprettholde og videreutvikle den. Samtidig er det 
et ønske om en sterkere satsing på andre områder 
(reiseliv og moderne landbruk), siden dette vurderes 
som vekstnæringer hvor regionen har naturlige kon-
kurransefordeler.

En høy andel arbeidsplasser/sysselsatte i forhold til 
innbyggere, der antall innbyggere er stabilt eller øker, 
er en indikasjon på et høyt aktivitetsnivå i regionen. 
En høy andel private arbeidsplasser kombinert med 
god lønnsomhet, vil være positivt for inntektsgrunnla-
get for kommunene.  God omsetningsvekst og lønn-
somhet er viktig for å øke antall arbeidsplasser. 

Det er et mål at fl ere av innbyggerne skal arbeide i 
regionen for å redusere deres reisevei. Det vil være 
positivt både i forhold til livskvalitet og miljø, og for å 
knytte fl ere høyt utdannende innbyggere til arbeids-
plasser i regionen. Målet kan nås ved at det er bedre 
overensstemmelse mellom tilgjengelig kompetanse 
og arbeidsplasser. Det kan også nås ved at det ska-
pes fl ere arbeidsplasser som er interessante for høyt 
utdannende.

5
STRATEGISK GRUNNLAG
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Regionalt måltall for hovedmålet i planperioden
• Øke antall sysselsatte hvert år gjennomsnittlig min. 
150 personer (0,2 % årlig)                                            
(SSB: 2001: +1130, 2002: +700, 2003: -220)

• Andel sysselsatte i forhold til innbyggere er min. 
53 % (SSB: 2003: 41 %, 2004: 50 %)

• Min. 85 % egendekning av arbeidsplasser innen 
2015 (SSB: 2003: 79 %, 2004: 83 %)

 5.2.1.1 Styrket kompetansemiljø
Det er et mål å styrke kompetansemiljøet i regionen, 
dvs. høyskoler, forsknings- og utviklingsmiljøer, rådgi-
vere og lignende. Dette innebærer en satsing på kom-
petanse som kreves i forbindelse med kunnskapsin-
tensive arbeidsplasser, og som er overensstemmende 
med næringslivets kompetansebehov i regionen. For å 
nå målet er det avgjørende at det er tett kontakt mel-
lom kompetansemiljøer og næringslivet. 

Det er et ønske om å bygge kompetansemiljø innen 
ett eller fl ere fagområder som bygger på regionens 
styrker, der Drammensregionen kan bli kjent i Norge 
og utlandet. Dette kan f.eks. være innen helse, øko-
nomisk styring, energi og miljø, lysdesign, logistikk, 
handel, vannmiljø eller fl erkulturell verdiskaping. 
Drammensregionens kunnskapsparks valg av faglig el-
ler bransjemessig profi l vil være interessant i denne 
sammenheng.

Kunnskapsparken vil kunne være et foregangsmiljø 
med kunnskapsintensive arbeidsplasser og vil kunne 
fungere som rollemodell for samhandling mellom 
kompetansemiljøer og næringsliv. En inkubator vil i 
den sammenheng være svært viktig, både for å stimu-
lere til å skape kunnskapsintensive arbeidsplasser og 
for å beholde kompetansen i regionen.

Regionalt måltall i planperioden
• Drammensregionens kunnskapspark åpner 
høsten 2006

• Nasjonalt anerkjent kompetansemiljø innen 
minst ett område innen 2010

Aktørene som arbeider med å utvikle og etablere 
Kunnskapsparken vil ha et spesielt ansvar i å oppnå 
det første målet. Hovedansvaret for det andre målet 
ligger hos høyskolemiljøene og næringslivet.

 5.2.1.2 Økt utdanningsnivå
Det er et mål at fl ere av innbyggerne skal ha høyere 
utdannelse, dvs. utdanning fra høyskole eller universi-
tet. Dette fordi regionens innbyggere generelt har noe 
lav utdannelse, og fordi innbyggere med høy utdan-
nelse vil styrke regionen. Målet kan nås ved at re-
gionen tiltrekker seg innbyggere med høy utdannelse, 
eller at regionen utdanner sine egne innbyggere. 

Målet omfatter også personer fra andre etniske grup-
per. Drammen er Norges nest største by når det gjel-
der ikke-etniske nordmenn, og denne gruppen repre-
senterer ressurser som ikke fullt ut er benyttet. Høyere 
utdannelse for denne gruppen vil være en verdi i seg 
selv for den enkelte, samtidig som det vil være en 
verdi for regionen, særlig for innovasjonsevnen. 

Regionalt måltall i planperioden
• 25 % av innbyggerne har høyere utdannelse innen 
2010 (SSB: 2004: 20 %)

Den enkelte kommunes ansvar vil kunne være å infor-
mere og motivere ungdom til å ta høyere utdannelse, 
samt å sørge for at skolesystemet  i kommunen gir 
ungdom en god basis for videre studier. Høgskolen i 
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Buskerud (HiBu) og BI Buskerud (BI) har ansvar for å 
styrke utdannelsestilbudet sitt (se neste delmål). Næ-
ringslivet har ansvar for å skape interessante jobber for 
personer med høy utdannelse og kompetanse. 

 5.2.1.3 Styrket utdannelsestilbud
Det er et mål å styrke utdanningstilbudet i regionen, 
både antall studieplasser og utvikle attraktive studie-
retninger. Dette kan bidra til at unge mennesker som 
ønsker å studere ikke fl ytter ut og kanskje ikke vender 
tilbake til regionen. Samtidig kan et godt tilbud bidra 
til at unge mennesker fl ytter til regionen. En høy andel 
studenter, uansett om de studerer i eller utenfor regio-
nen, anses som positivt for regionen. 

Regionalt måltall i planperioden
• Doble antall studieplasser på høyskolenivå innen 
2015 (2004: HiBu og BI har ca. 1000 plasser)

HiBu og BI har et spesielt ansvar for å oppnå målet.

 5.2.1.4 Økt innovasjon
Det er et mål å oppnå økt innovasjon i regionen, både 
for å videreutvikle eksisterende virksomheter og for å 
få tilført nyetableringer. Derfor er det gunstig at virk-
somheter, høyskoler og forsknings- og utviklingsmiljø-
er møtes. De kan utveksle ideer, erfaringer og kompe-
tanse og eventuelt gå inn i et mer formelt samarbeid. 

Innovasjon har best vilkår når mennesker med ulik 
bakgrunn og tankesett møtes. I den sammenheng vil 
det være en styrke å benytte seg av regionens ulike 
nasjonaliteter. 

Det er viktig å fi nne frem til enkeltpersoner som har 
evnen til å skape utvikling rundt seg, og som kan være 
inspirerende og troverdige frontfi gurer innen fagmil-
jøer. For å fremme entreprenørskap må det legges 
til rette for å stimulere skoleelever i grunnskole, vi-
deregående skole og høyskole til å ta ansvar for sin 
rolle som fremtidige verdiskapere. I tillegg kreves god 

etablererveiledning. I denne sammenheng er “Ungt 
entreprenørskap”, “Samarbeid skole og næringsliv” og 
virksomheten Etablererkompetanse nyttige tiltak.

Målet om økt innovasjon omfatter også internasjonali-
sering, både økt kunnskap og nettverk i det å arbeide 
med kunder, leverandører, partnere, FoU-aktører og ei-
ere med base utenfor Norge. Det er ikke satt spesifi kke 
måltall knyttet til internasjonalisering. 

Den enkelte kommune har en indirekte rolle innen 
innovasjon. God offentlig infrastruktur og en nærings-
vennlig kommunal sektor er eksempler på dette. Kom-
munene bør kunne gi råd og veiledning til gründere 
innen sin ordinære virksomhet. 

Det er vanskelig å måle aktivitet innen og resultater 
fra innovasjon på et regionalt nivå. Måling av etable-
rerfrekvens sier noe om evnen og viljen til å starte noe 
nytt, men ikke om det som etableres er innovativ eller 
kompetansebasert.  Antall godkjente SkatteFUNN-pro-
sjekter kan være en god indikasjon på innovasjon, selv 
om måleindikatoren har svakheter. Dersom ordningen 
endres må det lages andre måleindikatorer.

Regionalt måltall i planperioden
• Ha en gjennomsnittlig etablererfrekvens blant de 
30 % beste i landet innen 2015    (Brønnøysundre-
gistrene: 2003: På landsgjennomsnittet, 2004: På 
landsgjennomsnittet)

• Årlig snitt på 100 prosjekter får tilsagn om midler 
via SkatteFUNN (Norges forskningsråd: 2003: 93 
prosjekter)

Innovasjon Norge, næringsorganisasjonene og næ-
ringslivet har et spesielt ansvar for å bidra til å nå må-
lene.
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 5.2.1.5 Økt tilgang på risikokapital
Det er et mål å få økt tilgang på risikokapital i regionen, 
siden dette er viktig for å realisere nye ideer og pro-
sjekter. Det er ofte sammenheng mellom investorenes 
tilhørighet og hvilke prosjekter de ønsker å investere i. 
Det er derfor ønskelig å bygge opp et sterkere regio-
nalt eiermiljø, gjerne i samhandling mellom privat og 
offentlig sektor. Investormiljøer utenfor regionen må 
også inkluderes, både for å kvalitetssikre ideene og for 
å skaffe kapital. 

Privatpersoner og bedrifter i Drammensregionen bru-
ker ulike forvaltningsmiljøer og mange forvalter sine 
midler selv. Svært lite av disse midlene kanaliseres via 
såkorn-, venture- og private equity-fond til bedrifter 
i Drammensregionen. Da mange investorer ønsker å 
investere regionalt, skal det være mulig å reise midler 
til et regionalt fond med risikokapital. Det mest avgjø-
rende suksesskriteriet blir trolig å fi nne gode regionale 
forvaltningsmiljøer.

Den enkelte kommune har en begrenset rolle i å øke 
tilgangen på risikokapital, da de fl este rammevilkår 
som påvirker investeringsviljen/- evnen ligge på stat-
lig plan. Det fi nnes kommuner og kommunalt eide 
energi-, havne- og eiendomsselskaper som har bidratt 
med kapital i regionale såkorn- og risikokapitalfond. 
P.t. er ikke dette tilfellet i Drammensregionen. 

Regionalt måltall i planperioden
• Min. 800 mill. kroner i risikovillig kapital for inves-
tering i bedrifter/prosjekter i regionen, hvorav, 300 
mill. kr. innen 2010 og nye 500 mill. kr. innen 2015 

Rådet for Drammensregionen og næringsorganisasjo-
nene har et spesielt ansvar for å nå dette målet.

 5.2.1.6 Økt næringssamarbeid
Det er et mål å øke næringssamarbeidet i regionen for 
å bidra til kompetanseutvikling og innovasjon. Dette 
kan være samarbeid mellom bedrifter, utdanningsin-
stitusjoner, forsknings- og utviklingsmiljøer, offentlige 
myndigheter og andre. Det fi nnes nå fl ere gode møte-
plasser som tilrettelegger for næringssamarbeid, men 
det er ønskelig med en mer offensiv og målrettet sat-
sing med klare, forretningsmessige mål. For å nå disse 
målene bør det tilrettelegges møteplasser på tvers av 
kommunegrensene.

Det vil være positivt dersom regionen deltar som ho-
vedaktør på programmer som for eksempel, Produkti-
vitet 2005, Verdiskaping 2010 og ARENA-programmet 
InnoTech, for å løfte regionen i forsknings- og utvi-
klingssammenheng.

Regionalt måltall i planperioden
• Min. ett FoU-prosjekt i regi av Norges forsknings-
råd med tyngdepunkt i Drammens-regionen innen 
2010, og ytterligere ett FoU-prosjekt innen 2015 
(Norges forskningsråd)

Rådet for Drammensregionen, høyskolemiljøene, næ-
ringsorganisasjonen og næringslivet har et spesielt 
ansvar for å nå målet.

 5.2.1.7 Større og mer effektivt logistikknutepunkt
Det er et mål å videreutvikle regionen som logistik-
knutepunkt, slik at det blir større og mer effektivt. Det 
betyr større kapasitet, en mer effektiv omlasting av 
varer fra et transportmiddel til et annet, og en infra-
struktur for vei, bane og sjø overensstemmende med 
kundenes behov. For å nå målet må man fi nne kun-
der som kan utnytte logistikknutepunktets fordeler, og 
som er villig til å betale for dette. Dette krever et godt 
samarbeid mellom aktørene innen vei, bane og sjø. Et 
suksesskriterium er å måle økning i antall tonn som 
omlastes.

Rådet for Drammensregionen
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Drammensregionen ønsker å fremstå som en frem-
tidsrettet og miljøbevisst region. Dette vil  legge førin-
ger for logistikknutepunktet, der transport på bane og 
sjø vil være ønskelig fremfor vei. Når målet angir en 
vekst som er høyere enn Norges økonomiske vekst, 
innebærer dette at man gjennom beliggenhet, kom-
petanse og tids-/kostnadsmessige fordeler bedrer sin 
konkurransekraft i forhold til andre logistikknutepunk-
ter i Norge.

Kystverkes mudring av Svelvikrenna vil være positivt 
for Drammen havn og logistikknutepunktets konkur-
ransekraft. Da dagens veinett knyttet til E18, E134 og 
RV23 ikke tåler betydelig vekstøkning, må tilknytnings-
veier utbedres med hensyn til fremkommelighet og 
trafi kksikkerhet. 

Regionalt måltall i planperioden
• Årlig økning i antall tonn fra båt til vei/bane er 
1 %-poeng høyere enn Norges økonomisk vekst 
(NSB og Drammen havn)

• Årlig økning i antall tonn fra bane til vei/båt er 
1 %-poeng høyere enn Norges økonomisk vekst 
(NSB og Drammen havn)

• Årlig økning i antall tonn fra vei til bane/båt er 
1 %-poeng høyere enn Norges økonomisk vekst 
(NSB og Drammen havn)

Aktørene innen vei, bane og sjø, samt næringsorgani-
sasjonene, har et spesielt ansvar for å nå målet.

 5.2.1.8 Mer næringsvennlig offentlig sektor
Det er et mål at regionen oppfattes som nærings-
vennlig. Det innebærer at offentlig sektor i regionen 
kontinuerlig må bli mer næringsvennlig. Det gjelder 
både det å ha en helhetlig næringspolitikk, en mer 
effektiv kommunal forvaltning og bedre service over-
for næringslivet samt forutsigbare rammebetingelser. 
Målet kan nås ved å samordne og forenkle prosedyrer, 
utvikle partnerskapsprosjekter og delta på møteplas-
ser med næringslivet samt etablere et regionalt ser-

vicetorg hvor næringslivet kan få råd og veiledning. 
Utviklingen må skje i samarbeid med næringslivet og 
på næringslivets premisser.

Regionalt måltall i planperioden
• Regionalt servicetorg for næringslivet innen 2010
• Saksbehandlingstid byggesaker i alle regionens 

kommuner skal være kortere enn landsgjennomsnit-
tet (SSB: 2004: 40 dg mot landsgjennomsnitt 31 dg)

Rådet for Drammensregionen og den enkelte kommu-
ne har et spesielt ansvar for å nå dette målet.

 5.2.2. Styrket omdømme
Drammensregionen har mer å tilby innbyggere og næ-
ringsliv enn det som er allment kjent. Et mer positivt 
omdømme for regionen vil kunne bidra til å beholde 
nåværende innbyggere og virksomheter og tiltrekke 
seg nye. Et godt omdømme er derfor relevant for regio-
nens hovedmål. Regionens omdømme har vært omtalt 
av eksterne parter som et mulig hinder for å realisere 
en dynamisk og attraktiv utvikling. De senere årene 
har fl ere tiltak og prosjekter medvirket til et vesent-
lig bedret omdømme, men det er fortsatt betydelige 
merverdier å oppnå ved planmessig langsiktighet på 
denne sektoren. 

Å bygge omdømme er et systematisk arbeid som tar 
utgangspunkt i regionens visjon, mellommenneskelig 
kultur, identitet og verdier, samt hvilke assosiasjoner 
regionen ønsker å skape. 

Regionalt måltall i planperioden
• Drammens omdømmeprosjekt fullføres som plan-
lagt og med ønsket effekt

• I 2006 deltar kommunene i regionen i det samme 
prosjektet

 5.2.2.1 Styrket omdømme i hver kommune 
Regionen er avhengig av at hver kommune tar et 
selvstendig ansvar for sitt omdømme. En aktiv innsats 
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innen omdømmebygging på regionnivå må samordnes 
med en innsats på kommunenivå, slik at kommunene 
bidrar positivt til regionens omdømme og vice-versa. 
Kommunene og regionen må arbeide ut fra samme 
strategiske fundament.

Som regionhovedstad har Drammen kommune et spe-
sielt ansvar for å ha et positivt omdømme. I den sam-
menheng er et omdømmeprosjekt igangsatt med et 
tidsaspekt mot 2011, året for byens 200-årsjubileum. 
Dette arbeidet bør også ha et regionalt perspektiv

 5.2.2.2 Styrket omdømme innad i regionen 
Et styrket omdømmet blant innbyggere og virksom-
heter i kommunen, bidrar til å bygge Drammensre-
gionens omdømme. Det er viktig å ha en region med 
sterk felles identitet og tilhørighet. 

 5.2.2.3 Styrket omdømme utenfor regionen
Parallelt er det et mål å oppnå det samme overfor 
personer og virksomheter utenfor regionen ved de 
kommer til regionen for å benytte regionens tilbud, 
kommer som turister, innleder næringssamarbeid, at 
de fl ytter hit eller starter virksomhet her. 

 5.2.3. Økt antall innbyggere
Mål knyttet til innbyggervekst og hvordan dette skal 
oppnås, er den enkelte kommunes ansvar. Nærings-
planen vil derfor ikke gå i detalj på dette, men begren-
ser seg til å referere fakta og det som er kommentert i 
forbindelse med utarbeidelse av planen. 

Drammensregionen har ca. 155 000 innbyggere. Alle 
kommunene har i sine kommuneplaner tallfestet mål 
for befolkningsveksten, fra 0,5 – 3 %. Det er stor tro på 
at en økning i antall innbyggere vil kunne gi økt antall 
arbeidsplasser. 

Netto innfl ytting til regionen, dvs. at fl ere fl ytter til re-
gionen enn ut av den, kan være en indikasjon på at det 
er attraktivt å bo i regionen. Dette er viktig å registrere 

gjennom planperioden som verifi kasjon på regionens 
attraktivitet og positive utvikling.

 5.2.3.1 Økt trivsel
Det er et mål å øke innbyggernes trivsel, da økt trivsel 
kan bidra til at innbyggere blir boende og at nye inn-
byggere fl ytter til regionen. Fin natur, gode rekreasjons-
muligheter og gode kulturtilbud, er blant Drammensre-
gionens sterke sider. Regionens ambisjon om å bli en 
fremstående vannregion i Europa er stimulerende. 

 5.2.3.2 Styrket tjenestetilbud
Gode barnehager, skoler, eldreomsorg, veier og et godt 
tilrettelagt nærmiljø er viktig når man skal bestemme 
bosted. Vel fungerende tjenestetilbud betyr mye for 
innbyggerne. 

Regionale samarbeidsprosjekter kan bidra til økt kva-
litet på tjenestene og effektivisere tjenesteproduksjo-
nen. Dermed kan kommunenes ressurser frigjøres og 
benyttes til å styrke tjenestetilbudet på andre områder. 

 5.3. Suksessfaktorer
Følgende kriterier må oppfylles for å kunne lykkes med 
å nå målene i næringsplanen:

• Enighet om at måleparametrene er riktige i forhold 
til hovedmålene

• Enighet om at måltallene er riktige (både ambi-
siøse og oppnåelige)

• Felles forpliktelse for å oppnå måltall (både midler 
og bemanning)

Den enkelte kommune er ikke økonomisk forpliktet til 
å delta i iverksettelsen av planen. Det vil imidlertid leg-
ges vekt på å defi nere prosjekter som kommunene øn-
sker å delta i, både økonomisk og bemanningsmessig. 
I tillegg til kommunene vil aktuelle fi nansieringskilder 
være næringslivet, virkemiddelapparatet og andre ek-
sterne aktører. Dette blir beskrives mer detaljert i hand-
lingsprogrammet.

• Enighet om at måleparametrene er riktige i forhold
til hovedmålene

• Enighet om at måltallene er riktige (både ambi-
siøse og oppnåelige)

• Felles forpliktelse for å oppnå måltall (både midler 
og bemanning)
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Møtene med kommuner og næringsliv viser at det er 
en tro på visse sammenhenger og prinsipper innen 
næringsutvikling. Disse er som følger:

• Næringslivet har hovedansvaret for næringsutvikling 
og vekst

• Trekantsamarbeid: Offentlig, næringsliv og kompetan-
semiljø

• Kulturdrevet næringsutvikling
• Næringsutvikling følger bostedsmønster
• Kompetanseutvikling må være fremtidsrettet 
• Effektiv infrastruktur er en forutsetning for nærings-
virksomhet

• Innovasjonskultur er det å tørre å tenke nytt og det å 
prøve og feile

• Overensstemmelse mellom tilgjengelig kompetanse 
og arbeidsplasser

• Et godt omdømme tiltrekker seg nyetableringer og 
innbyggere

Satsingsområdene fremkommer som en konsekvens 
av regionens mål for næringsutvikling, regionens evne 
til å nå sine mål, samt sammenhenger og prinsipper 
innen næringsutvikling. 

Områdene det skal satses aktivt på er som følger:

• Kultur og reiseliv
• Kompetanse
• Innovasjon
• Infrastruktur
• Miljø
• Omdømme

For å oppnå en felles forståelse for innholdet i hvert 
satsingsområde, vil disse beskrives i det følgende. Be-
skrivelsen skal gi inspirasjon og ideer til nye prosjekter, 
og legge føringer for hvilke regionale prosjekter som er 
aktuelle. Innholdet baserer seg på møtene med kom-
munene og næringslivet.

 6.1. Kultur og reiseliv
Kultur er en kraft for næringsutvikling ved at kultur skaper 
trivsel og gjør det mer attraktivt å bo i regionen. At folk 
ønsker å bo i regionen bidrar til at det skapes arbeidsplas-
ser, siden næringsutvikling gjerne følger bostedsmønster. 

6
SATSINGSOMRÅDER

Drammensregionen har sterke kulturelle tradisjo-
ner og institusjoner. Dette kan formidles sterkere til 
innbyggerne for bevisstgjøring om en felles kulturell 
historie og identitet, og dermed skape samhørighet i 
regionen. Et rikt kulturtilbud vil kunne skape et posi-
tivt bilde av området, både innad og utenfor regionen. 
Det er viktig å ha et kulturtilbud rettet mot studenter 
og høyt utdannende, siden dette er grupper regionen 
ønsker å tiltrekke seg. 

Kulturtilbudet må utvikles i alle deler av regionen, og 
er et viktig element i forbindelse med opplevelser og 
utvikling av reiselivsnæringen. Med sine langstrakte 
områder mot fjord og elv og som en del av hoved-
stadsområdet, er regionen hyppig benyttet for fritid, 
reiseliv og opplevelser.
Samtidig er reiselivsnæringen en lokal og global 
vekstnæring, som gir betydelige ringvirkninger for 
øvrig næringsliv. Reiseliv representerer et ubenyttet 
potensial som regionen har gode forutsetninger for å 
lykkes med.

Kultur er valgt ut som et satsingsområde i Vestregio-
nen, og det vil være naturlig at Drammensregionen er 
en del av dette arbeidet. 

 6.2. Kompetanse
Riktig kompetanse er avgjørende for innovasjon, verdi-
skaping og næringsutvikling. Derfor er det lave utdan-
nelsesnivået og det manglende høyskoletilbudet en 
svakhet. Tilsvarende er det et problem at mange som 
har høyere utdannelse, arbeider utenfor regionen. 

Som et tilsvar på dette, må regionen utvikle seg og 
tiltrekke seg personer med høy utdannelse. Videre må 
det utvikles utdannelsestilbud som appellerer til unge 
mennesker og som gir dem arbeid i regionen etter endt 
studietid. Videre- og etterutdanningstilbudet må styrkes, 
og det må bli en sterkere kobling mellom næringslivet 
og forsknings- og utviklingsmiljøer. Drammensregio-
nens kunnskapspark er et viktig skritt som represen-
terer store muligheter til å forbedre utdannelsesnivået, 
innovasjonsevnen og omdømmet i regionen.
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Et kompetansebasert næringsliv er viktig, dvs. over-
ensstemmelse mellom tilgjengelig kompetanse og 
arbeidsplasser i regionen. Da vil innbyggerne kunne 
arbeide i nærområdet, noe som vil være positivt både 
for den enkeltes livskvalitet og for miljøet. 

 6.3. Innovasjon
Innovasjon er en forutsetning for at virksomheter skal 
overleve og at det skapes fl ere arbeidsplasser. Det er 
også nært knyttet til utdannelsesnivå. Begrepet ”inno-
vasjon” defi neres som prosessen som leder frem til 
nye produkter eller nye arbeidsmetoder.

Innovasjon forutsetter en kultur for å våge å tenke 
nytt, å prøve og feile. Denne kulturen er i liten grad 
synlig i regionen. Få nyetablerere tenker stort og nytt. 
De er særlig opptatt av et arbeid og en inntekt. 

Innovasjon foregår primært i eksisterende virksom-
heter. Ved å legge til rette for samhandling mellom 
virksomheter innen næringsliv, høyskoler, forsknings- 
og utviklingsmiljøer samt offentlige myndigheter, vil 
dette øke sannsynligheten for at nye tanker og ideer 
oppstår. Slik samhandling kan være som næringsklyn-
ger, uformelt nettverk, formelt samarbeid eller kun-
de-/leverandørforhold. Drammensregionens kunn-
skapspark vil bli et viktig møtested for å stimulere til 
innovasjon.

 6.4. Infrastruktur
En effektiv infrastruktur, og særlig veinett, er avgjøren-
de for å oppnå vekst i næringslivet. Dette fordi høye 
transportkostnader er en stor ulempe for næringslivet. 
En god infrastruktur for næringslivet og innbyggerne 
står sentralt i Buskeruds utviklingsstrategi.

Drammensregionen som et logistikknutepunkt er et 
viktig konkurransefortrinn. Samtidig er det knyttet nye 
muligheter til det å videreutvikle logistikknutepunktet.  
Regionen bør derfor trolig sterkere markedsføre regio-
nen som et nasjonalt transportknutepunkt, og bruke 
dette til å profi lere regionen overfor næringslivet. 

Kommunene i regionen har etablert felles selskaper, 
i tillegg til at det eksisterer en rekke interkommunale 
samarbeidsprosjekter. Det styrker oppfatningen av re-
gionens felles bo-, arbeids- og tjenesteområde. 

 6.5. Miljø
Regionen skal fremstå miljøvennlig, ved at regionen 
tar miljømessig ansvar. I den sammenheng bør regio-
nen initiere eller delta i prosjekter med tydelig miljø-
profi l. Som et eksempel på dette er prosjektet mellom 
næringslivet og kompetansemiljøer innen hydrogen-
produksjon, som en del av at hydrogenveien Oslo-Sta-
vanger som skal åpnes i 2008. I dette prosjektet be-
nyttes CO2-nøytralt avfall til produksjon av hydrogen, 
og regionens kompetansemiljøer utvikler ny teknologi 
i samarbeid med Institutt for Energiteknikk. 

Drammensregionen bør kunne ha en sentral rolle i 
samordning av hydrogenrelaterte kompetansemiljøer 
innen Oslo- og Kongsbergregionene.

Regionen foreslås profi lert på begrepet ”vann” med 
mål om å utvikle regionen til å bli en nasjonal vann-
region. Dette utvikles positivt gjennom det regionale 
vannmiljøsamarbeidet 

 6.6 Omdømme
Det er en styrke for regionen at det er godt å bo her 
og at det er gode forutsetninger for næringsvirksom-
het i regionen. Dette er ikke tilstrekkelig anerkjent i 
eller utenfor regionen.

Et godt omdømme er viktig både for å beholde re-
gionens innbyggere og virksomheter, og tiltrekke seg 
nye. Regionen har alle forutsetninger for et godt om-
dømme, men det må arbeides systematisk for å vide-
reutvikle dette. 

Regionens omdømme kan bygges rundt temaet 
”vann”, fordi vann er felles for hele regionen. Rent 
vann gir positive assosiasjoner.
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Næringslivet har hovedansvaret for næringsutvikling og 
konkurransedyktige arbeidsplasser. Kommunene skal 
legge til rette for næringslivet ved å tilby gode ram-
mebetingelser og skape muligheter for næringsutvikling 
og vekst. Det innebærer både en strategisk, operativ og 
en utviklingsrolle for kommunene, hvor kommunene 
utarbeider overordnede og langsiktige næringsplaner, 
ivaretar offentlige oppgaver og tjenester knyttet til næ-
ringsvirksomhet og legger til rette for og er pådriver i 
næringsutvikling. 

 7.1 Seksjon “Verdiskaping”
Seksjon “Verdiskaping” er en del av Rådet for Dram-
mensregionens administrasjon, og er i utgangspunktet 
et 3-årig prosjekt (2004 – 2007). Seksjonen har ansvar 
for næringsutvikling på regionalt nivå. Arbeidet omfat-
ter primært langsiktig utviklingsarbeid som har regional 
betydning og som bidrar til å nå regionens mål innen 
næringsutvikling. 

“Verdiskaping” er initiativtaker og pådriver i regional næ-
ringsutvikling, og skal legge til rette for samarbeid og 
synergier på tvers av regionens næringsliv og offentlige 
virksomheter.

“Verdiskaping” har ansvar for å utarbeide en strategisk 
næringsplan for regionen. Ut fra planen skal “Verdiska-
ping” være pådriver i å defi nere effektfulle regionale 
utviklings-prosjekter i 2-årige handlingsprogram. “Ver-
diskaping” har ansvar for at prosjektene gjennomføres. 
Seksjonen kan ha ulike roller i prosjektene, enten ved å 
konkretisere og igangsette prosjekter, som prosjektleder, 
eller som deltaker i prosjekt-  eller styringsgrupper. 

“Verdiskaping” skal være pådriver i å samordne regio-
nens sentrale aktører innen næringsutvikling. Målet er 
at aktørene tenker helhetlig og regionen fremstår slag-
kraftig. En del av dette er å avklare aktørenes roller og 
hvordan aktørene best kan samarbeide.
“Verdiskaping” skal bidra til å løfte viktige, lokale prosjek-
ter til regionalt nivå, og delta i andre aktørers prosjekter 
dersom dette gir merverdi for regionen.

“Verdiskapings” rolle vil utvikles og tilpasses kommune-
nes behov og ønsker.

ROLLER I NÆRINGSUTVIKLING

 7.2 Regionens kommuner
Den enkelte kommune har roller som forvalter og ser-
viceorgan overfor næringslivet i sin kommune. Her har 
kommunen ansvar for å ha et godt samspill med sitt 
lokale næringsliv.

Kommunens ansvar er å utvikle god og effektiv tjenes-
teproduksjon og forvaltning, slik at kommunen oppfat-
tes som næringsvennlig. 

Kommunene bør administrativt medvirke i regionale ut-
viklingsprosjekter, der dette er ønskelig og mulig.

 7.3 Næringsorganisasjonene og næringslivet
Næringslivet har den ledende rollen i næringsutvikling, 
med ansvar for å skape robuste og konkurransedyktige 
arbeidsplasser. 

Næringsorganisasjonene, som representanter for 
næringslivet, vil ha en viktig rolle i samarbeid med 
kommunene og “Verdiskaping” for å tilrettelegge for 
næringsutvikling. Næringsorganisasjonene skal sikre 
at utviklingen skjer på næringslivets premisser. Kom-
munene og “Verdiskaping” er avhengig av dette for å 
kunne gjøre en god jobb. 

Samarbeidet med næringsorganisasjonene kan foregå i 
forbindelse med prosjekter, tiltak og arrangementer, og 
vil i praksis være en kontinuerlig dialog.

7
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8
Planen har begrenset verdi dersom den ikke resul-
terer prosjekter, aktiviteter og tiltak. Kommunene 
i Drammensregionen har hver for seg begrenset 
påvirkningskraft i forhold til å nå regionens mål innen 
næringsutvikling. Rådet for Drammensregionen ved 
seksjon “Verdiskaping” har et sentralt ansvar i dette. 

Det er i samspillet mellom kommunene og i forhold 
til næringslivet, kompetansemiljøene, virkemiddelap-
paratet og andre parter, at kommunene kan være 
viktige bidragsytere for å lykkes med næringsutvikling 
og vekst.

De mest sentrale aktørene i iverksettelsen av denne 
næringsplanen er Buskerud fylkeskommune, som 
fi nansiell partner, og seksjon “Verdiskaping”,  næ-
ringsorganisasjonene (næringsrådene og NHO) og 
kommunene i det operative arbeidet. “Verdiskapings” 
rolle i dette arbeidet er beskrevet i pkt. 7.1. 

Næringsorganisasjonen og kommunene har aktivt 
bidratt i utarbeidelsen av planen, og styrket dens 
forankring og kvalitet. Det er derfor en forventning 
at de føler seg forpliktet til å iverksette planen, og 
prioriterer deltakelse i prosjektene. De vil kunne ha 
ulike roller i prosjektene, avhengig av deres interesse, 
kompetanse og kapasitet. Roller i forbindelse med 
konkrete prosjekter vil bli skissert i handlingsprogram-
met.

IVERKSETTELSE AV PLANEN
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9
Rådet for Drammensregionen har ansvar for regional 
næringsutvikling på vegne av regionens kommuner, og 
dermed et hovedansvar for at den strategiske nærings-
planen iverksettes.  Rådets seksjon “Verdiskaping” har 
det operative ansvaret for regional næringsutvikling, 
og er et viktig redskap for å implementere planen. 

 9.1. Samarbeidspartnere i regionen

 9.1.1. Kommunene
Arbeidet med næringsutvikling er delvis overført fra 
kommunene til Rådet for Drammensregionen. Rådet 
ønsker tett administrativ kontakt med dem som arbei-
der på denne sektoren i kommunene. Det vil skje ved 
faste møter fi re ganger i året og kontakt ved løpende 
behov. 

 9.1.2. Næringsrådene
Regionrådet ønsker tett samarbeid med næringslivet, 
da arbeidet innen “Verdiskaping” skal ta utgangspunkt 
i næringslivets behov. Av praktiske grunner vil dette 
primært foregå via næringsrådene, som har nær kon-
takt med næringslivet og kjenner dets behov. Det vil 
avholdes regelmessige møter med næringsrådene.

 9.1.3. Buskerud fylkeskommune
Rådet for Drammensregionen har en partnerskapsav-
tale med Buskerud fylkeskommune. Der er satsings-
områdene for næringsutvikling defi nert, og samar-
beidsformen er beskrevet. Det er en klar sammenheng 
mellom partnerskapsavtalen, fylkesplanen, handlings-
programmet og Drammensregionens strategiske næ-
ringsplan. 

Rådet for Drammensregionen har tilgang til regionale 
utviklingsmidler fra fylkeskommunen. For å få tildelt 
slike midler må kommunene i regionen bidra med til-
svarende beløp. Fylkeskommunen har klare kriterier for 
hvilke prosjekter som kvalifi serer til økonomisk støtte. 
Prosjektene kan foreslås av Rådet for Drammensre-
gionen eller andre aktører. Hensikten med støtten er 
at prosjektene bidrar til å til å nå regionens mål, og 

SAMARBEIDSPARTNERE

dermed Fylkesplanens mål. Støtten er dermed et vir-
kemiddel for å operasjonalisere Fylkesplanen.

 9.1.4. Høyskolemiljøer
Kompetanse og innovasjon er sentralt i næringsutvik-
ling, derfor er det viktig å videreføre og styrke samar-
beidet med regionens høyskolemiljøer. Dette omfatter 
Høgskolen i Buskerud og BI Buskerud, herunder både 
utdanningsdelen og forsknings- og utviklingsmiljøet. 

Regionrådet ønsker tett dialog med høyskolemiljøet 
for å utvikle utdannelsestilbudet slik at det overens-
stemmer med næringslivets behov, og for å kunne 
knytte miljøet til bransjer eller bedrifter for nærings-
samarbeid.

 9.1.5. Virkemiddelapparatet
Virkemiddelapparatet i Drammensregionen består av 
en rekke aktører, blant annet Innovasjon Norge, kom-
munene, fylkeskommunen, fylkesmannen og virk-
somheten Etablererkompetanse. “Verdiskaping” er 
enda en aktør på denne arenaen. Det er ønskelig å 
tydeliggjøre partenes roller og ansvar og samordne 
deres virksomhet fordi aktørene selv ønsker dette og 
fordi sentrale myndigheter ønsker å bruke midlene 
mest mulig effektivt. En annen og viktigere grunn er 
å gjøre det lettere for kundene å fi nne frem til rette 
instans. Rådet for Drammensregionen ønsker løpende 
og god kontakt med disse aktørene.

 9.1.6. Arbeidslivets parter
Rådet for Drammensregionen ønsker et godt samar-
beid med NHO og LO på regionalt nivå. Disse aktørene 
har virkemidler, hver for seg eller i samarbeid, som 
rettes mot næringslivet. Et eksempel på felles tiltak er 
Hovedorganisasjonenes Fellestiltak, som har som mål 
å bedre samarbeidsforholdene i bedriften og legge 
grunnlaget for utvikling og bedre lønnsomhet. Det er 
ønskelig at Rådet for Drammensregionen samarbeider 
med NHO og LO når det er formålstjenlig, og samord-
ner sine aktiviteter i forhold til disse aktørene. 

Rådet for Drammensregionen

2005-09-Rådet-for-Drammensregion19   192005-09-Rådet-for-Drammensregion19   19 20.09.2005   11:49:5120.09.2005   11:49:51



 9.1.7. Aktører i transportsektoren
Som ledd i det å videreutvikle Drammensregionen 
som logistikknutepunkt, er det viktig å holde god kon-
takt med aktører som Drammen havn, Statens Veg-
vesen, Jernbaneverket og Kystverket. Regionrådet kan 
her bidra med et helhetlig syn på infrastrukturen ut fra 
næringslivets behov.

 9.2. Samarbeidspartnere utenfor regionen

To andre kommuneregionale samarbeid er særlig vik-
tige for Drammensregionen. Det gjelder Vestregionen, 
der vår regions 8 kommuner er en betydelig del av 
de 13 samarbeidende kommunene, og der særlig As-
ker og Bærum med nær beliggenhet og størrelse kan 
være relevante samarbeidspartnere. Det gjelder også 
Kongsbergregionen der en av våre region-kommuner 
(Øvre Eiker) inngår. Kongsberg er dessuten en attraktiv 
samarbeidspartner med sitt høyteknologiske miljø og 
med lokaliseringen av hovedkontoret for Høgskolen i 
Buskerud. 

To andre store regionale samarbeidspartnerne er også 
viktige, særlig for strategisk arbeid. Det gjelder Oslore-
gionen (p.t. 58 kommuner og 3 fylkeskommuner) og 
BTV-regionen (3 fylkeskommuner).

Det kan være aktuelt å knytte seg til prosjekter som 
gjennomføres i disse regionene, dersom det er hen-
siktsmessig.

Rådet for Drammensregionen ønsker å videreføre kon-
takten med Åboregionen og Stavangerregionen. 
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PRIMÆRKILDER
I arbeidet med den strategiske næringsplanen har det 
vært avholdt møter med hver kommune i regionen, 
en rekke representanter for næringslivet og andre 
relevante aktører. Disse er som følger: V1
INFORMASJONSKILDER

Kommuner
• Sande– 15.sept.
• Øvre Eiker – 24.sept.
• Lier – 27.sept.
• Svelvik – 27.sept.
• Hurum – 1.okt.
• Drammen – 5.okt
• Røyken – 7.okt.
• Nedre Eiker – 20.okt.

Næringsråd
• Nordre Vestfold Nær.utvikling – 21.sept
• Drammen Næringslivsfor. – 22.sept.
• Røyken Næringsråd – 28.sept.
• Hurum Næringsråd – 1.okt.
• Lier Næringsråd – 8.okt.
• Nedre Eiker Næringsråd – 11.okt.
• Øvre Eiker Næringsforum – 8.nov.

Bedrifter
• Norsonic (Lier) – 16.sept.
• Vestfossen kunstlab (Ø. Eiker) – 24.sept.
• Aass Bryggerier (Drammen) – 28.sept.
• Drammens Teater (Drammen) – 6.okt.
• Strøm Gundersen (N. Eiker) – 7.okt.
• Mester Grønn (Lier) – 7.okt.
• Lier Bilopphugging (Lier) – 8.okt.
• Fevang Kjøtt (N. Eiker) – 11.okt.
• Ticon (Drammen) – 11.okt. 
• ”Bruk Svelvik” (Svelvik) – 13.okt
• Barneverden (Drammen) – 18.okt.
• Drammen Havn (Drammen) – 19.okt.
• Norchip (Hurum) – 2.nov.
• Rainbow Hotell (Røyken) – 3.nov.
• Hotel & Spa Holmsbu (Hurum) – 4.nov.
• Økompaniet (Sande) – 5.nov.

Andre
• Arena Drammensreg – 10./28.sept, 7./8.okt 
• ETV-nettverket – 23.sept. 
• BI Buskerud – 13.okt.
• NHO Buskerud – 14.okt.
• Innovasjon Norge – 18.okt.
• HiBu – 22.okt.
• Buskerud fylkeskommune – 25.okt.
• Etablererkompetanse – 9.nov
• LO Buskerud – 16.nov
• Jernbaneverket – 17.nov
• Statens Vegvesen – 25.nov.

Arrangementer
• Vannkonferansen – 19.aug.
• Fylkesplanen – 2.sept.
• Fremtidige, alternative energiformer – 8.sept.
• Næringslivets dag, Drammen – 23.sept.
• iPort – 30.sept
• Etablererkonferanse – 21.okt.
• Landbruksstrategier, Fylkesmannen – 4.nov.
• Byutvikling, Drammen – 11./12.nov.

SEKUNDÆRKILDER
Følgende kilder er mest brukt i forbindelse med næringsplanen:
• Næringsanalyse Drammensregionen, 2004, Telemarksforskning
• Buskerudstatistikk, 1990 til 2003, Buskerud fylkeskommune
• Næringsanalyse for Østlandet, 1997-2002, Telemarksforskning
• Næringsanalyse av BTV, 2004, Telemarksforskning
• Regionenes tilstand, 2004, Østlandsforskning - ”50 indikatorer for 
vekstkraftige regionen”

• Innovasjon i Drammens- og Ringeriksregionen, 2003, Econ
• Statistisk årbok og oppslag på internett, Statistisk sentralbyrå
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Nedenfor sammenlignes Drammensregionen med 
fi re andre regioner. De fi re regionene er valgt fordi 
de ligner på Drammensregionen og gjør dermed en 
sammenligning relevant. Noen likhetspunkter:

• Lokalisert på Østlandet
• Mangfoldig næringsstruktur, uten dominerende 
bransjer (Grenland har petrokjemi)

• Befolkning i størrelsesorden 100.000-155.000 (bort-

SAMMENLIGNING MED ANDRE REGIONER

a) Høyskole og universitet   
b) Blant det 30% beste krever en frekvens på 8,0%, mens landssnittet er 7,7%
c) Godkjente SkatteFUNN-saker  
d) Byggesaker

V2

Folketall/
innbyggere 

Sysselsatte

Arbeidsplasser 

Andel sysselsatte 
av innbyggere 
Pkt. 5.2.1 

Utvikling syssel-
satte (02-03) 
Pkt. 5.2.1. 

Egendekning
arbeidsplasser
Pkt. 5.2.1. 

Andel med høy
utdanning         a) 
Pkt. 5.2.1.2.

Etablererfrekvens
ref Br.sund.       b)
Pkt. 5.2.1.4.

SkatteFUNN-
prosjekter          c)
Pkt. 5.2.1.4

Kommunal saks-
behandlingstid d) 
Pkt. 5.2.1.8.

Drammens-
regionen (mål 

 2015 i parentes)

Grenlands-
regionen

Tønsberg-
regionen (9K)

Nedre Romerike 
region 

Hamar-
regionen

154.970 100.342 121.076 141.467 84.547

77.489 46.377 57.990 74.647 40.856

64.309 45.128 54.783 56.121 38.179

(53%) 
50% 46% 48% 53 % 48%

(0,2% i årlig
glidende gj.snitt)

-0,3% -1,6% -1,4% -0,5% 0,8%

(85%) 

83,0% 97,3% 94,5% 75,2% 93,4%

 (25%)

20,2% 18,6% 23,0% 21,4% 19,6%

(Blant de 30% 
beste i N = 8,0%) 

7,8% 7,1% 7,7% 8,0% 7,2%

(100 prosjekter)

93 prosjekter
Data ikke 

tilgjengelig
Data ikke 

tilgjengelig
Data ikke

tilgjengelig 
Data ikke 

tilgjengelig

(Under lands-
snittet på 31 dg.) 

40 dager 31 dager 31 dager 35 dager 28 dager

Tall fra 2004 

sett fra Hamarregionen)
• En større by som regionsenter (selv om Tønsbergre-
gionen har fl ere)

• Ingen av regionene har eget universitet

Tallene refererer seg til måltallene i planen, primært 
de som har SSB som kilde. Tallene er hovedsaklig fra 
2004. Drammensregionens måltall for 2015 er angitt 
i parentes.
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Strategisk næringsplan for Drammensregionen 2005 
– 2015 ble i mai/juni 2005 lagt frem til politisk be-
handling i de åtte regionkommunene (Hurum, Røyken, 
Lier, Drammen, Øvre Eiker, Nedre Eiker, Sande og Svel-
vik). Saken ble fremmet med samme saksfremlegg og 
samme forslag til vedtak: 

1. X kommune legger til grunn “Strategisk næringsplan 
for Drammensregionen 2005 – 2015” for utvikling 
av “Handlingsprogram for Drammensregionen 2005 
– 2007”, med de merknader og forbehold som frem-
kommer i saksutredningen 

2. Prosjektene i handlingsprogrammet skal være sam-
lende for hele regionen, dog ikke slik at hver kom-
mune obligatorisk er økonomisk forpliktet i hvert 
prosjekt 

3. Denne strategiske næringsplan legges som platt-
form for kommunale næringsplaner innen regionen

4. Kommunens engasjement samordnes med de øv-
rige regionkommunene gjennom Rådet for Dram-
mensregionen. Det forutsettes at regionrådet har en 
tett dialog med kommunene hva gjelder gjennom-
føring av planens ulike elementer slik at demokrati-
perspektiver i nødvendig grad kan ivaretas.

POLITISK VEDTAK I KOMMUNENE

V3

Saksbehandling:
Svelvik kommune vedtok forslaget som det var fremmet.

Sande kommune vedtok forslaget som det var fremmet.

Lier kommune vedtok forslaget som det var fremmet.

Røyken kommune vedtok forslaget som det var fremmet.

Øvre Eiker kommune vedtok forslaget med unntak av punkt 
3, da kommunen ikke har egen kommunal næringsplan.

Nedre Eiker kommune vedtok forslaget som var fremmet 
med følgende presisering: “Kommunestyret ønsker at stra-
tegisk næringsplan for Drammensregionen skal være mindre 
omfangsrik og mer spisset i forhold til satsinger. Kommune-
styret er av den klare formening at en slik spissing ned til 
noen konkrete satsingsområder må skje i de 2-årige hand-
lingsprogram som skal følge opp plandokumentet.”

Drammen kommune vedtok forslaget som var fremmet med 
følgende presisering: “Regionrådet bes om å sette i gang pro-
sess med utredning av destinasjonsselskap. Dette innebærer 
nødvendigvis ikke at Drammensregionen skal stå for driften 
av destinasjonsselskapet.”

Hurum kommune vedtok forslaget som var fremmet med 
følgende presisering: “Oppfølging/konsekvenser i forhold til 
næringsplanen for Drammensregionen om saksbehandlings-
tid, styrket omdømme og miljøprofi l innarbeides som innspill 
til kommuneplanen i Hurum kommune.”
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