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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. 
 

                                   
                         
                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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 Pådriver, (næringslivets)ombud og næringspolitisk aktør 
 

 Tilrettelegge for kompetanseutvikling  
 

 Tilrettelegge for erfaringsutveksling og nettverksarenaer 
 

 Næringsutviklingsaktør og tilrettelegger for nyskaping/etableringsbistand 
 

 

 

 

RNF-året 2016 
 
Innledning 
Denne presentasjonen er et konsentrat av RNF-året 2016. 
Som næringsforeninger flest, jobber også RNF med mange saker og forhold som ikke synes i det offentlige 
rom, 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 presentasjon. 
 
RNF fortsatte sin fornyelsesprosess i 2016. Etter det formelle navneskiftet og realiseringen av Næringslivets 
Hus i 2015, ble 2016 året da RNF fornyet sin synlighet utad. En helt ny nettside med dertil hørende nytt design 
på nyhetsbrev, ble satt på lufta. Etter respons og tilbakemeldinger å dømme, er det belegg for å si at RNF nå 
fremstår som en oppdatert og tidstilpasset organisasjon.  
 
 

RNF kjernevirksomhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 

 
 
 
 

Fra Øst-Vest konferansen på Klækken Hotell i mars 2016 
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 Buskerudbenken møtte også i 2016 RNF sine medlemmer til dialog. Kartverket var årets 
vertskapsbedrift. Møtet var denne gang flyttet fra vår til høst (sept.), uten at det hadde noen negativ 
betydning verken for stortingsrepresentantenes eller medlemmenes oppslutning.  

 

 
 

 Ringerikskonferansen hadde, for første gang på flere år, ikke en statsråd på talerlisten i 2016. En godt 
sammensatt bukett av gode foredragsholdere med relevante budskap, dro likevel 250 deltakere og en 
ny Ringerikskonferanse opp på et nivå det er grunn til å være fornøyd med.   

 Det er i 2016 etablert en nye arena for regulær dialog mellom RNF sine medlemmer og politisk og 
administrativ ledelse i Ringerike kommune - Dialogmøter.  

 Den første av nyskapingen Øst-Vest konferansen ble arrangert på Klækken hotell i mars.  Der stilte de 
mest sentrale menneskene det er mulig å få til en konferanse om infrastruktur og samferdsel mellom 
Øst- og Vestlandet. I spissen for vegdirektøren og jernbanedirektøren, stilte ingen ringere enn 
statsministeren opp for å fortelle om regjeringens ambisiøse mål for samferdselsaksen Oslo-Bergen – 
Ringeriksbanen, Vossabanen og E16.   

 RNF har også i 2016 deltatt i møtene i regionrådet, Ringerikstinget og regionrådets vei- og 
baneprosjektgruppe. 

 RNF har i tillegg en utstrakt uformell dialog med politikere og kommuneadministrasjon. 
 
 

 
 
 
 
 
Den enkeltsak RNF også i 2016 har brukt mest tid på, er fortsatt vei og banesaken. Det gjelder både ift. 
Ringeriksløsningen og mot regionsprosjektet, «Vei og bane 2018». Slik det ser ut, vil fortsette med uforminsket 
styrke også i 2017.  

Kuben fikk RNF’s næringspris for 2016 utdelt på 
Ringerikskonferansen den 20. oktober. 
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Tilrettelegger for kompetanseutvikling                                     
RNF har i 2016 kunnet fortsette å gi kurs- og opplæringstilbud til 
medlemsbedriftene, i samarbeid med Folkeuniversitetet. Det er 
fortsatt de såkalte BKA midlene som har gjort dette mulig. 
Opplæringsprogrammene gjennomføres under overbygningen «Kompetanseløft Ringerike»    
Dette er hva som er gjennomført i 2016: 

 130 timers forkurs til fagbrev Produksjonsteknikk – 8 deltakere 

 130 timers forkurs til fagbrev Salgsfag – 28 deltakere fordelt på to klasser 

 50 timers IT kurs – 8 deltakere 

 50 timers Norskkurs – 12 deltakere  
   
Trainee Ringerike var en ny og stor satsing for RNF (i samarbeid med HSN) da dette programmet ble lansert i 
2015. Noe slik hadde ikke vært gjort i regionen tidligere. Det ble da også godt mottatt av menge av våre 
medlemsbedrifter.  

 
 
 
 
Etter kull 1 med fire traineer og fire deltakende bedrifter (Tronrud Bygg, Tronrud Engineering, RingeriksKraft 
og Ringerike kommune), var det knyttet stor spenning til hva det var mulig å få til med et kull nr2.  
Da spenningen var utløst viste det seg at kull 2 ville overgå kull 1. Nye bedrifter kom med – Spenncon Rail og 
Kartverket, og det lyktes oss å rekruttere fem gode traineer til kull nr 2. Traineeprogrammets kull 2 vil vare fra 
1. sept. 2016 til 31. mars 2018.  
 
Det er så absolutt grunnlag for å hevde at dette har vært en stor suksess – suksess for traineene, suksess for de 
deltakende bedriftene og suksess for RNF. En av traineene i kull 1 falt ut underveis, mens alle de tre som 
fullfører programmet, har fått tilbud om fast jobb i en av de bedriftene de har vært trainee i. De har fullført 
programmet ved utgangen av mars 2017. 
 

 
 
 
 
 
 
  

Foran: de fem traineene i kull 2 
Bak: representanter for bedriftene som har traineer fra kull 2 
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Tilrettelegge for 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.   
Andre arenaer som har satt sitt preg på 2016, enten med RNF som alenearrangør eller sammen med andre, er:  
 

 Øst-Vest konferansen 

 Waterhole Ringerike                                                  

 Dialogmøter med Ringerike kommune 

 Gründerkonferansen 

 Planlagt nyvinningen; «Jobb og yrkesmesse», sammen med bl.a. NAV (avholdes mars 2017) 
 
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) 

 Gårdeiergruppen 

 Nettverk med utspring i RES sin portefølje av etablerere 
 
 

Næringsutviklingsaktør og tilrettelegger for 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.  
 
Den tre-årige partnerskapsavtalen med Buskerud fylkeskommune, har også i 2016 gjort det mulig å bruke tid 
på aktiviteter som ellers kunne blitt prioritert ned på grunn økonomi. Eksempler på dette er den nevnte jobb- 
og yrkesmessen, og et annet eksempel er prosjektet «Vårt kompetansesenter for fremtidsrettede 
energiløsninger» hvor blant annet Hønefoss Videregående skole spille en hovedrolle. Hva gjelder 
etableringsbistand og effekten av det, henvises til eget avsnitt om Ringerike Etablerersenter. 
 

 
 
 
 
 

Mona i kompetanseløft, fagbrev handel 
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En annen nyvinning i 2016 er et mer formalisert samarbeid mellom de ulike utviklingsaktørene i regionen. 
Inkubatoren PAN, Kompetanseløft, Ringerike Utvikling, HSN og RNF. Formålet med dette er å ta ut 
synergieffekter mellom de ulike aktørene og bidra til at verdien blir mer enn summen av hver enkelt.  
 
 
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, under regi av RNF:  
 

 Midtsommer i Hønefoss med sommerkonsert  

 Sommerkonsert 

 Høst i Hønefoss 

 Jul i Hønefoss 

 Etablering av aktivitetspark del 2 – streetbasket på Livbanen 
 

             
 
 
 
 
Et nybrottsarbeid under RNF Handel ble startet i 2016 – elektroniske gavekort.  
 
Den gamle gavekortløsningen som har vært basert på trykte verdikort, må innrømmes, har gått ut på dato for 
lenge siden.  Planen er å erstatte denne foreldede løsningen med elektronisk ladbare kort i løpet første halvår 
2017. 
 

  

Midsommerarrangementene trekker mange mennesker til byen. Her er utsnitt av de som 
overvar sommerkonserten med Onkel P. 
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Medlemmer 
RNF har en stabil og lojal medlemsmasse. Etter økningen i fjor på grunn av gårdeiergruppen, har 2016 ligget på 
et tilnærmet uendret antall medlemmer.  

 
 
Økonomi 
RNF-økonomien er sunn og god, men sårbar.  
Egenkapitalen er 4,6 mill kroner, 57 %. 
Siden 2007 har det hvert år, med unntak av «investeringsåret» 2015 hvor det ble lagt ned relativt betydelige 
midler i en oppgradering av lokalene i tillegg til lanseringen av Næringslivets Hus, blitt generert et plussresultat 
i driften av foreningen. Til tross for det, kan de økonomiske utsiktene gi grunn til en viss bekymring. Det er 
uavklarte finansielle spørsmål av stor betydning for finansieringen av driften fremover.  
2016 kommer ut med et resultatet på NOK 138.541,- etter finans/renter av en omsetning på 9,5 mill kroner.  
Den tilsynelatende høye omsetningen, skyldes traineeprogrammet. 
 
 

 
Styret 2016 (etter årsmøtet i april) 
Styreleder:   Ståle Strømsodd, Tronrud Eiendom                      
Styrets nestleder:  Marit Tronrud, Rutebilgården/Tronrud Eng.                            
Styremedlem:  Arild Odden, Kaluna Nordic                                                                                  
                              Jens Veiteberg, RingBo BBL                                   
                   Per-Arne Hansen, Hønefoss Sparebank 
                                           Anne Trine Høibakk, Kuben Senter 
                                           Guri Thomassen, Roar Jørgensen   
Varamedlem:  Jeanette Henriksen, Ring Eiendom 
                                           Heidi Fauske, Catch Media 
 
 
 

Administrasjon 
Administrasjonen i RNF har i 2016 hatt 2,9 årsverk, hvorav 1,9 årsverk er i hovedorganisasjonen og et årsverk 
er dedikert til virksomheten i Ringerike EtablererSenter.  
I tillegg er RNF juridisk arbeidsgiver for traineene. Dette utgjorde 5 årsverk i 2016 i tillegg til de 2,9 i 
administrasjonen.  På tampen av 2016 ble det klart at det blir et skifte i administrasjonen i løpet 2017, ved at 
prosjektlederen ønsker nye utfordringer utenfor RNF.  
 
 

 
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 2016 har vært 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 har nådd et kritisk nivå. Støtten til RES har vært uregulert fra 2008. I 
tillegg signaliserte Buskerud Fylkeskommune at de ville redusere støtte fra og med 2017. Kuttet de har 
signalisert, og gjennomfører, er på nesten kroner 300 000,-. Vi har i inneværende år fått bekreftet at 
kommunene i Ringeriksregionen vil erstatte dette tapet. 
 
 

 Antall brukere: 204 (109 menn/95 kvinner). Det er etablert 130 foretak. 

 Støtte til etablererne (etablererstøtte): Kr 1 745 000,- 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 39 slike søknader i 2016. 

 Individuell veiledning: 416 veiledningstimer. 

 EtablererKurs: 332 kurstimer. 

 RNF 17 aktive mentorer (Mentorgruppen) har ytt bistand til 16 etablerere.   
 

 

        
 

                                                                                               
Fra gründerkonferansen på Klækken Hotell i november 


