RNF – av næringslivet for næringslivet

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

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
du kan påvirke utviklingen av Ringeriksregionen
du kan påvirke og bidra i utviklingen og byggingen av «nye Hønefoss»
og
du tar din del av ansvaret for næringslivets felles interesser
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RNF-året 2017
Innledning
Denne presentasjonen er et konsentrat av RNF-året 2017.
RNF fortsatte sin fornyelsesprosess i 2017. Etter det formelle navneskiftet og realiseringen av Næringslivets Hus i
2015, og et 2016 hvor økt og fornyet synlighet sto i fokus i form av blant annet ny nettside, har 2017 vært preget
av en omfattende revidering av strategiplanen. RNF fremstår nå som en oppdatert organisasjon, tilpasset den tid
og de oppgaver og utfordringer organisasjonen som representant for næringslivet i Ringeriksregionen, står
overfor.

RNF kjernevirksomhet
 NÆRINGSPOLITIKK
 KOMPETANSE
 NETTVERK
 NÆRINGSUTVIKLING

Strategiplan
I likhet med de fleste organisasjoner, bygger også RNF sin virksomhet på en strategiplan. Det er kartet det
navigeres etter. Denne strategiplanen er det som gjerne kalles en tre årig rullerende plan, med en oppdatering
hvert år og en mer omfattende revidering hvert tredje år. 2017 har vært et slik tredje år.
Administrasjonen og styret har i 2017 ferdigstilt denne treårige mer omfattende revideringen av planen.
I tillegg til selve revideringen av planen, har planen også vært gjenstand for en layoutmessig fornyelse. Planen kan
lastes ned eller leses på RNF sin hjemmeside under ‘om/kontakt- -> strategi’.

Utdrag fra strategiplanen 2018-2021
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Næringspolitikk
RNF har over år utviklet et godt forhold til politiske miljøer på alle nivåer så vel sentralt som lokalt.
RNF møter politikere og representanter for ulike deler av forvaltningen i flere sammenhenger gjennom året.



Buskerudbenken møter det lokale næringsliv på Ringerike hvert år. Hvert fjerde år er dette møtet en del
av stortingsvalgkampen. 2017 var et slik «hvert fjerde år». Møtet ble arrangert under aktivitetsfanen
Waterhole, og i likhet med alle Waterholearrangementer ble også dette arrangementet holdt på HSN.
Som forventet, var det Ringeriksbanen og E16 som ble det store temaet, og da spesielt når prosjektet skal
startes. Det hadde nemlig skapt stor usikkerhet om hva regjeringen mente når det i NTP ble stående
byggestart i 2021/22.

Fra valgkampmøtet på HSN

Foto Ringerikes Blad



Dialogmøtene hvor RNF medlemmer får anledning til å møte politisk og administrativ ledelse i Ringerike
kommunen, fortsatte i 2017.



Øst-Vest konferansen var en nyskaping i 2016. Et arrangement hvor ideen er å samle alle som er opptatt
av eller jobber for en bedre bane- og veiforbindelse mellom øst og vest, og landets to største byer. Det er
derfor naturlig at arrangementet holdes et sted langs denne aksen. Hønefoss og Klækken i 2016 – Bergen
og Grieghallen i 2017. I spissen for flere rikspolitikere med det naturlige tyngdepunkt, Hordalandsbenken,
holdt Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hovedinnlegget. Nok en gang ble det tverrpolitiske og langt på
vei den enstemmige støtten Ringeriksbanen og Vossabanen har i Stortinget, manifestert.

Øst-Vest konferansen 2017 ble holdt i Grieghallen i Bergen.




RNF har på samme måte som tidligere, deltatt i møtene i regionrådet, Ringerikstinget og regionrådets veiog bane-prosjektgruppe også i 2017
RNF har i tillegg en utstrakt uformell dialog med politikere og kommuneadministrasjon.

RNF – av næringslivet for næringslivet

RNF – av næringslivet for næringslivet

Den enkeltsak RNF også i 2017 har brukt mest tid på, er fortsatt vei og banesaken. Med hensyn på at dette er
regionens største næringspolitiske sak og at 2017 var «rulleringsår» for NTP, er det naturlig at Ringeriksbanen/E16
har fått mye av tiden. Hvordan dette blir i fortsettelsen, er det stor usikkerhet om i skrivende stund. Samarbeidsog samhandlingsarenaene er i første rekke «Ringeriksløsningen» og «Vei og bane 2018» i regionrådets regi.

Kompetanse
Kompetanseløft Ringerike
RNF har i samarbeid med Folkeuniversitetet fortsatt sitt opplæringstilbud til ansatte i medlemsbedriftene.
Det er fortsatt de såkalte BKA (basiskompetanse i arbeidslivet) midlene som har gjort dette mulig.
Opplæringsprogrammene gjennomføres under overbygningen
Dette er hva som er avsluttet og påbegynt i 2017:
Avsluttet
 Forkurs fagbrev Salgsfaget
8 deltakere
 Norskopplæring A2
10 deltakere
Påbegynt
 Forkurs fagbrev Renholdsfaget
15 deltakere
 Forkurs fagbrev Anleggsmaskinførerfaget 7 deltakere
 Norskopplæring B1
12 deltakere
Trainee Ringerike fortsatte i 2017 med rekordmange traineer ute i medlemsbedriftene. Fem traineer fra kull 2 har
vært i aktivitet gjennom hele året, og kull 3 startet sitt program med 2 traineer på høsten. Det er spesielt hyggelig
å kunne meddele at programmet nå også inkluderer internasjonal deltakelse.
Ahmad Bozan kom i 2016 som flyktning fra Syria med en sivilingeniørutdanning fra universitetet i Aleppo. Nå er
han en integrert og faglig vel ansett resurs i konstruksjonsavdelingen hos Spenncon på Hensmoen.
Traineeprogrammet opplever stor anerkjennelse og oppslutning fra bedriftene. Interessen og de meldte ønsker
for å få en trainee i kull 4, er stor. (kull 4 starter 1. september 2018).

Kull 2 fullfører sitt 18 mnd. program 31. mars 2018

Kull 3 startet sitt program 1/9 2017
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Nettverk
Å tilrettelegge for nettverk betyr for RNF å skape rammer hvor nettverk dannes og arenaer hvor nettverk skapes
og pleies. 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.
Ringerikskonferansen hadde i 2017 tittelen «Ringerike i verden». Hva var da mer naturlig enn for første gang, å gå
utenfor landets grenser for å finne en foredragsholder. Vel var det ikke nødvendig å gå langt, men til Luleå i Nord
Sverige. Anders Granberg sammen med Silvija Seres og de øvrige foredragsholderne, leverte relevante budskap
på løpende bånd.

Anders Granberg på Ringerikskonferansen 2017

Ringerikskonferansen i sin nåværende form har satt seg og stabilisert seg på et nivå med pluss/minus 250
deltakere. Dette nivået har holdt seg relativt stabilt over de siste 3-4 år, hvilket det er grunn til å være godt
fornøyd med.

Haakon Tronrud mottar RNF’s næringspris for 2017 på vegne av Tronrud Eiendom. Fjorårets vinner, Kuben
overrekker prisen. Og Silvija Seres var skremmende god i sitt foredrag om den fjerde industrielle revolusjon og
hvor fort teknologien og arbeidslivet kommer til å utvikle seg de neste årene. Foto: Futuria

Andre arenaer som har satt sitt preg på 2017 - enten som alene-arrangør eller sammen med andre, er:





Øst-Vest konferansen
Waterhole Ringerike
Dialogmøter med Ringerike kommune
Jobb og yrkesmesse, sammen med bl.a NAV

Av de allerede mer etablerte nettverk hvor RNF spiller en rolle, kan nevnes:
 Varehandelsnettverket gjennom Sentrumsbutikkene, Kuben og Hønefoss Nord
 Gårdeiergruppen
 Nettverk med utspring i RES sin portefølje av etablerere
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Næringsutvikling
RNF har en særskilt satsing på næringsutvikling og næringsetablering gjennom Ringerike Etablerersenter - Se egen
omtale på siste side.
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.
Grensesnittet mellom næringspolitikk og næringsutvikling kan være vanskelig å se i alle sammenhenger.
Eksempelvis er arbeidet med vei og bane mulig å definere både som et næringspolitisk anliggende og
næringsutviklingsanliggende. I tråd med virksomhetsideen «…….allianser med andre aktører – private og
offentlige», deltar RNF i ulike utviklingsprosjekter og prosesser, nettopp som en samarbeids og alliansepartner
med andre, både private og offentlige.
Den første treårige partnerskapsavtalen med Buskerud fylkeskommune, ble avsluttet med 2017.
Dette er en avtale som har gjort det mulig å bruke tid på aktiviteter som ellers kunne blitt prioritert ned på grunn
økonomi. Hva og hvilke områder som prioriteres, bestemmes av RNF og fylkeskommunen i felleskap.
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RNF som «handelsstandsforening» og byutvikler
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 under regi av RNF:
 Midtsommer i Hønefoss (3 dagers arrangement)
 Høst i Hønefoss
 Julegateåpning
 Jul i Hønefoss
Denne oppgaven har over tid utviklet seg til å bli mer og mer krevende både hva gjelder tid og ressursbehov.
Situasjonen krevet et valg blant to reelle alternativ
1. Skal RNF trappe ned denne rollen?
2. Skal RNF satse videre og utvikle rollen ytterligere, må det settes inn dedikerte ressurser for oppgaven
Helt på tampen av 2017 tok RNF den beslutning å gå for alternativ 2 – satse og sette inn en dedikert ressurs på
oppgaven. Det vil bli rekruttert en person i rollen som markedskoordinator tidlig i 2018, i første omgang som et
års engasjement.

Midsommerarrangementene trekker hvert år mange mennesker til Søndre Torg og byen.
I 2017 arrangerte vi for første gang midtsommerfest tre dager til ende, med nyvinningen
‘Norges lengste grill’ på fredagen, i tillegg til konsert på torsdag og barnas dag lørdag.

Gavekortet – «Hønefosskortet» har i 2017 vært gjennom sin første driftsperiode. Etter noen
innkjøringsutfordringer, har driftssystemet stabilisert seg uten nevneverdige komplikasjoner. Det kan allikevel
ikke unnlates å gjøre oppmerksom på at driftskostnadene er relativt høye i forhold til dagens volum, og betydelig
høyere enn ved de tidligere papirbaserte verdikortene. Med et fullt driftsår 2018 lagt til grunn, må det gjøres en
vurdering av kost-nytte av systemet.
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RNF som byutvikler (prosjekt Erigo)
Etter inspirasjon fra Fredrikstad som Norges mest attraktive by, ble det i siste halvår av 2017, definert et prosjekt
for nettopp å gjøre Hønefoss til en mer attraktiv by – attraktiv på brukerne og innbyggernes premisser.
Prosjektet har fått navnet «Erigo» (Erigo er latin og har en flertydig betydning – effektivisere, forbedre, foredle,
forhøye, oppdra)
Forprosjektets hensikt er å bringe frem et faktagrunnlag for en nåsituasjon, med tanke på hvilke tiltak som må
gjennomføres i et senere hovedprosjekt. Det første synlige og konkrete grep som ble tatt, var å montere
instrumenter rundt inn/utfartsveiene til Søndre torg for å få et bilde av trafikkstrømmene (gående) i hjertet av
sentrum. Dette registreres det nå løpende tall for, 24-7.
Utover i 2018 vil det bli gjennomført flere ulike aktiviteter for å kartlegge nåsituasjon – blant annet
dybdeintervjuer, fokusgrupper og en større brukerundersøkelse.

Vestbarometeret
I skjæringspunktet mellom næringspolitikk, kompetanse og næringsutvikling, har HSN og RNF med støtte fra
Sparebank1 Ringerike Hadeland, i store deler av året, jobbet med det nye instrumentet - «Vekstbarometer for
Ringeriksregionen».
Ideen bak Vekstbarometeret er ved hjelp av innsamling og systematisering av faktabasert informasjon, og basert
på alminnelig aksepterte vekstindikatorer, å måle veksten og utviklingen i Ringeriksregionen. Det vil bli lagt frem
en årlig rapport i fem år fremover, og den første rapporten legges frem i mars 2018. Vekstbarometeret kan følges
på vekstbarometer.usn.no.
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Medlemmer
RNF har en stabil og lojal medlemsmasse med små variasjoner i medlemstall år for år. Så også for 2017.

Økonomi
RNF-økonomien er sunn og god, men med liten handlefrihet.
Årsresultat: kr 51.695,- av en omsetning på kr 9,275 mill
Egenkapitalen er 4,6 mill kroner, 53,4 %.
Et nytt år på plussiden resultatmessig, kan føyes til i rekken fra 2007 (med unntak av «investeringsåret»
2015 – etableringen av Næringslivets Hus)

Styret 2017 (etter årsmøtet i april)
Styreleder:
Styrets nestleder:
Styremedlem:

Varamedlem:

Ståle Strømsodd, Tronrud Eiendom
Marit Tronrud, Rutebilgården/Tronrud Engineering
Rolf Jarle Aaberg, Treklyngen
Jens Veiteberg, RingBo BBL
Per-Arne Hansen, Hønefoss Sparebank
Anne Trine Høibakk, Kuben Senter
Janette Henriksen, Ring Eiendom
Miriam Jørgensen, Veiby Økonomi
Olav Bjella, Viken Skog

Administrasjon
RNF har i 2017 hatt et gjennomsnittlig antall ansatte på 9,5 årsverk, inklusiv traineestillingene. Administrasjonen
har hatt 3 årsverk, hvorav 2 årsverk er i hovedorganisasjonen og et årsverk er dedikert til virksomheten i Ringerike
EtablererSenter.
Det skjedde et skifte på prosjektlederstillingen i løpet av året. Dette er nå en 100% stilling.

RNFs eksterne posisjoner
RNF eier 15% i studentbedriften Kunnandi AS, og har en fast plass i styret.
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Ringerike EtablererSenter (RES)
Aktiviteten i 2017 har vært svært høy. Hovedoppgavene har vært individuell veiledning av
etablerere og etablerte foretak og gjennomføring av kurs 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 er nå på plass. Etter flere år med stram økonomi
har kommunene i regionen tatt grep og fått denne på plass. Buskerud Fylkeskommune har valgt å trekke seg ut av
finansieringen av etablererveiledningen i fylket, noe som skapte problemer for mange, men som ble løst på et
godt vis av våre lokale kommuner.
Antall brukere: 250 (125 menn/125 kvinner). Det er etablert 139 foretak.
Støtte til etablererne (etablererstøtte): Kr 2 540 000,- 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. RES har vurdert 21 slike søknader i 2017.
Individuell veiledning: 363 veiledningstimer.
EtablererKurs: 1 046 kurstimer.
RNF 19 aktive mentorer har ytt bistand til 12 etablerere.
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