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Ringerike Næringsforening er en felles interesse- og
utviklingsorganisasjon for næringslivet i Ringeriksregionen,
basert på medlemskap og allianser med andre aktører,
private og offentlige.

Foto: Futuria

Som aktivt medlem i RNF kan du utgjøre en forskjell:
du kan påvirke RNFs prioriteringer,
du kan påvirke den lokale næringsutviklingen,
du kan påvirke den lokale næringspolitikken,
du kan påvirke rammebetingelsene for næringslivet og
du tar din del av ansvaret for næringslivets felles interesser
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RNF – året 2015
Denne presentasjonen er et konsentrat av RNF-året 2015. Som næringsforeninger flest, jobber også RNF med mange
saker og forhold i det stille og skjulte, enten det er direkte i forhold til medlemmer eller i forhold til det offentlige.
Dette er ofte tidkrevende arbeid og kommer ikke til uttrykk i denne type presentasjoner.
2015 var et merkeår for RNF på flere måter. Organisasjonen skiftet formelt navn til Ringerike Næringsforening,
organisasjonen feiret 20 års jubileum og sist, men ikke minst, ideen om et næringslivets hus ble til virkelighet. Med
navneskiftet og utviklingen av Næringslivets Hus konseptet, fulgte også et skifte av logo og grafisk profil.

RNF kjernevirksomhet
►Pådriver, (næringslivets)ombud og næringspolitisk aktør
►Tilrettelegge for kompetanse- og erfaringsutveksling
►Tilrettelegge nettverksarenaer
►Næringsutviklingsprosjekter og nyskaping/etableringsbistand

Pådriver og næringspolitisk aktør
RNF har over år utviklet et godt forhold til politiske miljøer på alle nivåer fra kommune til Storting og Regjering. RNF
møter politikere i ulike sammenhenger flere ganger i året.
 Buskerudbenken besøker og møter næringslivet på Ringerike en gang i året – Hm 49, 11. mai.
 Ringerikskonferansen med samferdselsministeren på talerlisten, samlet igjen 250 deltakere.
 Mer enn 200 møtte opp på Klækken Hotell den 16. nov til byutviklingsseminar.
 I samarbeid med flere andre aktører, lansert en ny arena med ensidig fokus på i Ringeriksbanen og E16. ØstVest konferansen med statsministeren i spissen, arrangeres i mars 2016.
 RNF deltar i møtene i regionrådet og Ringerikstinget.
 Løpende kontakt og dialog med lokale politikere og kommuneadministrasjon.
For øvrig har RNF også i 2015 brukt svært mye tid på vei og banesaken, både inn mot Ringeriksløsningen og inn mot
det kommunale prosjektet, «Vei og bane 2018». Dette vil fortsette med uforminsket styrke også i 2016.
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Ringeriksløsningen. Foto: NHO
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Tilrettelegger for kompetanse- og erfaringsutveksling
RNF har nå over flere år, i samarbeid med Folkeuniversitetet, lyktes med å skaffe til veie relativt betydelige
økonomiske midler øremerket opplæring og kompetansebygging i våre medlemsbedrifter. Såkalte «BKA» midler.
Opplæringsprogrammene gjennomføres under overbygningen «Kompetanseløft Ringerike»
Hovedfokus i 2015 har vært å kvalifisere ansatte med lang erfaring, til fagbrev.
Gjennom dette programmet ble det i 2015 flere nye fagarbeidere i butikk-og betongfaget.
Den store nyheten under denne fanen i 2015, var lanseringen og oppstarten av programmet
Trainee Ringerike – et samarbeid med HBV (HSN) og deltakende bedrifter.
Programmet startet opp 1. sept med fire traineer og fire deltakerbedrifter – Tronrud Bygg, Ringerike kommune,
Tronrud Engineering og Ringeriks-kraft. Traineene er inne i programmet i 18 mnd fordelt på tre perioder á 6 mnd.
Tilbakemeldingene fra så vel traineene som deltakerbedriftene er svært gode.
Ved årsskiftet, er prosessen med rekruttering av traineer og deltakerbedrifter til kull 2 godt i gang.

Tilrettelegge for nettverk
Å tilrettelegge for nettverk betyr for RNFs å skape rammer hvor nettverk dannes og arenaer hvor nettverk skapes og
pleies.
Et nytt og særdeles viktig nettverk ble dannet i 2015. Etter et godt og langvarig forarbeid, kunne det i 2015 endelig
dannes et gårdeiernettverk av sentrums gård- og grunneiere. Sammen med det allerede vel etablerte nettverket
innenfor varehandelen, er det nå etablert organisatoriske strukturer som både er nødvendig og en forutsetning for
den byutviklingen som følger av at Ringeriksbanen og E16 rykker stadig nærmere.
Hva gjelder arenaer hvor nettverk skapes og pleies, er det ikke mulig å unngå og fremheve Ringerikskonferansen
som den desidert største arenaen. Nok en gang fylte mennesker fra næringslivet, politikere,
kommuneadministrasjon og andre
samfunnsengasjerte, Byscenen i Ringerike kultursenter.
Andre arenaer som har satt sitt preg på 2015, enten hvor RNF har vært alenearrangør eller sammen med andre er:







Åpning av Næringslivets Hus med 20 års jubileum
Waterhole Ringerike
Fagseminarer og frokostmøter
Byutviklingsseminar
Møte med det nye kommunestyret
«Pølselunsj» (i samarbeid med Ringerike Utvikling)

Av de allerede mer etablerte nettverk hvor RNF spiller en aktiv rolle, kan nevnes:
 NovaPro – et regionalt kvinnenettverk
 Varehandelens «sentrumsnettverk» (Sentrumsgruppen) og Hønefoss Nord
 Varehandelens «fellesnettverk» (RNF handel)
 Nettverk med utspring i RES sin portefølje av etablerere.

RNFs næringspris 2015 gikk
til Brasserie Fengselet.
Foto: Futuria

Næringslivets Hus ble
åpnet 11. juni 2015.
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Næringsutviklingsprosjekter og nyskaping/etableringsbistand
En vesentlig del av RNFs innsats på området næringsutvikling, er konsentrert om bistand og rådgivning direkte mot
enkeltbedrifter i RNFs sin medlemsportefølje, eller som en av flere i sammensatte rådgiver- og strategigrupper.
Det må kunne sies at det er relativt stor konkurranse om de knappe midler som kan kalles «lavterskelmidler» til
prosjekter. Tilgang til midler i andre deler av virkemiddelapparatet, har en langt høyere terskel både hva gjelder type
prosjekter og selve søkeprosessen.
Etter initiativ fra Utviklingsavdelingen i Buskerud fylkeskommune, ble det i 2015 inngått en partnerskapsavtale
mellom Bfk og RNF. En tre årig avtale hvor det også følger noe penger med.
Hva gjelder etableringsbistand og effekten av det, henvises til eget avsnitt om
Ringerike Etablerersenter
RNF som «handelsstandsforening»
Den alt overveiende delen av varehandelen i Hønefoss, er samlet under RNF. RNF er på sett og vis byens
handelsstandsforening. Forretningsførsel,markedsaktiviteter og rene handels-og sentrumsarrangementer
planlegges, koordineres, og i stor grad gjennomføres av RNF




Midtsommer i Hønefoss med sommerkonsert
Høst i Hønefoss #honefossfashionday
Julegateåpning og jul i Hønefoss

I tillegg ble aktivitets – og treningsparken etablert i Søndre Park i samarbeid med
Ringerike Utvikling, Ringerike Kommune og sponsorer.

Admiral P på Søndre Torv
undermidtsommerkonserten

Medlemmer
Med etableringen av den nye gårdeiergruppen + noen enkeltbedrifter i tillegg, økte RNF sitt medlemstall med om lag
15 nye medlemmer i 2015. For øvrig har RNF en stabil og lojal medlemsmasse.

Økonomi
Som forening av den karakter og størrelse RNF er, er det belegg for å si at økonomien er sunn og god.
Egenkapitalen er på 4,4 mill. kroner - 59,5%.
Allikevel, økonomien er liten og dermed sårbar for negativ påvirkning.
Siden 2007 har det hvert år blitt generert et plussresultat i driften av foreningen. Det som imidlertid kan gi grunn til
en viss bekymring, er at resultatutviklingen viser en nedadgående trend.
2015-resultatet på –kr 65.831 må sees i lys av kostnadene som knytter seg til utviklingen og lanseringen av
Næringslivets Hus.
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Styret 2015
Styreleder:
Styrets nestleder:
Styremedlemmer:

Varamedlemmer:

Steffen Fagerås, Ringeriks-Kraft
Ståle Strømsodd, Abletec
Arild Odden, Kaluna Nordic
Anne Trine Høibakk, Kuben Senter
Marit Tronrud, Rutebilgården/Tronrud Engineering
Bjørn Rune Rindal, Sparebank 1 Ringerike Hadeland
Jens Veiteberg, RingBo BBL
Irene Mårdalen, Spis deg glad
Per-Arne Hanssen

Administrasjon
Administrasjonen i RNF har 2,9 årsverk, hvorav 1,9 årsverk er i
hovedorganisasjonen og et årsverk er dedikert til virksomheten i Ringerike
EtablererSenter.
Jan Erik, Linda og Svein. Foto: Futuria

RNFs eksterne posisjoner
Med bakgrunn i kommunenes ønske om å overta hele eierskapet i Ringerike Utvikling AS, har RNF avhendet sin
eierpost i selskapet. I studentbedriften Kunnandi AS, eier RNF 15%, og har en fast plass i styret.

Ringerike EtablererSenter (RES)
Aktiviteten i 2015 har igjen vært svært høy. Hovedoppgavene har vært individuell veiledning av etablerere og
etablerte foretak og gjennomføring av etablererkurs og nettverksmøter. Antallet etablerere som
benytter seg av tilbudene, og i hvor stor grad tilbudene blir benyttet, gir et tydelig bilde av
behovet for RES sine tjenester. Antallet etablerere som tar kontakt med RES er økende innenfor
alle grupper, inklusiv fremmedspråklige.
Økonomien i Ringerike EtablererSenter som styres separat i f h til RNF, har nådd et kritisk nivå.
Støtten øremerket RES, har vært uregulert fra 2008 og av den grunn har det blant annet ikke
vært mulig å regulere lønnsnivået som ellers i samfunnet, siden 2013. For å bøte på en stadig
forverret økonomi har det vært nødvendig å ta betalte konsulentoppdrag gjennom året. En lite ønskelig situasjon,
tatt i betraktning den
etterspørsel etter tjenestene som råder.
Antall brukere: 233 (119 menn/114 kvinner). Det er etablert 146 foretak.
Støtte til etablererne (etablererstøtte): Kr 5 127 000,- fra i hovedsak; Innovasjon Norge, Sparebank 1 Ringerike
Hadelands Næringsstiftelse og Jevnaker Kommunes Næringsfond. Dagpenger fra NAV under etablering er ikke
inkludert i tallet over.
Individuell veiledning: 634 veiledningstimer .
EtablererKurs: 487 kurstimer.
RNF 17 aktive mentorer (Mentorgruppen) har ytt bistand til 20 etablerere.
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