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Optimismen preger  
Ringeriksregionen 

• Næringslivslederne i Ringeriksregionen ser mer 
positivt på 2018 enn sine kollegaer ellers i landet, 
med hensyn til lønnsomhet og antall ansatte. 

• Effekten av ny E-16 og Ringeriksbanen har slått inn.

• Betydelig potensial for vekst.   

• Lavere vekst enn for kommuner vi sammenligner 
oss med.

• Krav om gode beslutninger og prioriteringer fra 
forvaltning, politikere og næringsliv.  



Ringeriksregionen:
- et godt sted å bo, jobbe og drive 

næringsvirksomhet 
• Verdiskapning i privat næringsliv 

danner grunnlag offentlig og privat 
velferd.

• Mange piler peker i feil retning med 
hensyn til gode levekår og velferd. 

• Derfor trenger Ringeriksregionen 
vekst. 

Vekst er ikke et mål i seg selv. 
Vekst er nødvendig for å kunne gi 

grunnlag for gode levekår og høy velferd 
for dagens og morgendagens innbyggere 

i Ringerike, Hole og Jevnaker.



Vekstmål for Ringeriksregionen 
- Velferd

- Kommunenes frie 
inntekter 

- Median person inntekt

- Befolkningsvekst 
- Privat verdiskapning 
- Sysselsetting 
- Arbeidsplasser 



Laver muligheter for offentlig og 
privat velferd  

• Ringerike og Jevnaker har en svakere utvikling både i kommunens 
frie inntekter og i median inntekt

• Hole har en positiv utvikling i kommunens frie inntekter og for 
median inntekt 



Status for vekst i 
Ringeriksregionen

• Samlet årlig befolkningsvekst under 1 % 
• Vekst på 3 100 personer siste 10 år
• Hole med befolkningsvekst på linje med 

de fremste vekstkommunene i Norge
• Svak vekst i verdiskapningen
• Vekst i sysselsatte på 145 siste 10 år. 

• Ringerike - 323
• Hole 349
• Jevnaker                        119

• Antall arbeidsplasser i regionen har gått 
ned med 321

• Ringerike - 546
• Hole 324
• Jevnaker                      - 99

•



Hovedfunn:
Befolkningsutvikling 

• Lav befolkningsvekst 
• Negativt fødselsoverskudd 
• Beskjeden innenlands 

flytting
• Innvandring har bidratt til 

befolkningsvekst
• Ulik bostedsattraktivitet    



Hovedfunn:
Befolkningsutvikling 

• Muligheter for pendling ut av Ringerike og 
Jevnaker gir ikke befolkningsvekst 

• Boligbygging har ingen effekt på 
befolkningsveksten under økonomisk 
lavkonjunktur

• Arbeidsplasser har positive effekt under 
økonomisk lavkonjunktur 

• Uten arbeidsplasser vil Ringerike og 
Jevnaker ikke oppnå befolkningsvekst 

• Befolkningsveksten i Hole er uavhengig av 
utviklingen i arbeidsplasser 



Hovedfunn:
Verdiskapning 

• Lav verdiskapning
• Tap av hjørnestensbedrifter har hatt 

negative påvirkning på omsetning og 
verdiskapning og ikke erstattet med 
virksomheter med tilsvarende grad av 
verdiskapning 

• Varehandel og service utgjør en stor 
andel av næringslivet, samtidig som 
bransjer med høy verdiskapning i liten 
grad er representert. 

• For lav entreprenør aktivitet
• Nyetableringer skjer innenfor dagens 

næringsstruktur og dreier ikke i 
retning av kunnskapsbaserte bransjer 
med høyere verdiskapning og 
lønnsomhet. 



Hovedfunn:
Kompetanseutfordringer 

knyttet til dagens sysselsatte    

• Behov for ny kompetanse 
• Positiv trend, men fortsatt lavt 

utdanningsnivå 

• Mindre andel av de sysselsatte 
med erfaring i bransjer med 
høyere verdiskaping

• Nyetableringer skjer innenfor 
eksisterende næringsstruktur

• Krever mer entreprenørskap og 
innovasjon i regionen for å lykkes 
med økt vekst og verdiskaping. 



Næringslivets 
forventinger til 2018

Lønnsomhet

• Forventer økt lønnsomhet 
• Næringslivets forventninger har stor 

betydning og kan gi vekst i seg selv
• Høyere forventing enn landet ellers 
• Jevnaker mest optimistisk 
• Sterkest optimisme i virksomheter med 

mindre enn 10 ansatte 



Næringslivets 
forventinger til 2018

Antall ansatte

• 30 % av næringslivslederen i 
Ringerike og Jevnaker forventer å 
ansette flere personer 

• En større andel av 
virksomhetene i 
Ringeriksregionen forventer å 
ansette flere personer enn hva vi 
finner for Norge. 

Vekstbarometer.usn.no



Forankring av Vekstbarometeret

• Frokostmøte Sparebank1 
Ringerike Hadeland

• Kommunestyrer og formannskap 
• Rådmennenes ledergrupper 
• Ringerikstinget 
• Næringspolitisk strategi 
• Ringerike Næringsforening 
• Diverse presentasjoner 
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