
 

Ved Kristinn Hegg,  

daglig leder 



 

Visjon og verdier 



 

Vår historie 



 

Næringshageprogrammet 



 
Utvikling og vekst 



 

Næringsnettverk 



Næringsnettverk i Sigdal 

Initiativtakere Sigdal Kommune ved 
ordfører Kari Ask og Buskerud 

Næringshage 



Prosjektbakgrunn 

Næringshagen har over tid erfart at de eksisterende 
foreninger og selskap har utfordringer særlig knyttet til 
dugnadsarbeide og styrearbeide.  

For å kunne planlegge, gjennomføre og følge opp 
aktiviteter er det nødvendig med engasjement og 
deltagelse i foreningens aktiviteter. 

Nye utfordringer vil også kreve større tyngde fra 
næringsnettverkene. 

 

Behov for å se på ulike modeller for å bedre utnytte de 
resursene som finnes. 

 



Dagens situasjon 
Sigdal og Eggedal Turistservice AS 
Selskapet er et turistkontor og arbeider primært med destinasjonsutvikling. 
Medlemsmassen er primært direkte eller indirekte knyttet til turisme. 
 
Prestfoss Handels og Næringsforening. Foreningen er relativt nystartet og 
sliter med å samle handelsbedriftene. 
 
Industriforeningen. Samler industribedrifter. Benytter i dag Næringshagen 
som sekretær for sitt styre, men har utfordringer knyttet til dugnadsarbeide 
internt. 
 
Landbruk er i dag samlet i sine organisasjoner men store deler av landbruket 
og også aktive i andre næringer innen turisme og BA 
 
En del bedrifter er medlemmer i flere foreninger.  



Forprosjektet 
Forprosjektet er et arbeide utført av Sigdal og Eggedal Turistservice, 
Prestfoss Handels og Næringsforening, Industriforeningen, kommunen 
ved Ordfører og Buskerud Næringshage.. 

I arbeidet er det etablert kontakt med Kongsberg Næringsforum og 
Næringshagen og Næringsselskapet i Nore og Uvdal 



Hvor bør vi ? 

Være et kompetent talerør for næringsliv 

Være en pådriver for bedre rammebetingelser 
for næringsliv 

 

 



Hvordan ? 
Samle alt eller mest mulig i en organisasjon 

med ett styre og en strategi. 

 



Veien videre 
Hele næringslivet må engasjeres til å fremme 

og prioritere de tema og oppgaver de ulike 
bransjer og bedrifter anser som viktigst.  



Kritiske suksessfaktorer 

 

• Finne og sette på dagsorden de sakene 
som er ”limet” i nettverket. 

• Etablere rutiner for samarbeide med 
kommune, og bli ”deleier” i viktige løpende 
prosjekter. 

• Oppleves som nyttig og nødvendig. 


