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MODUM NÆRINGSRÅD 

 
«EN GOD NÆRINGSUTVIKLING BASERT PÅ 

SAMHANDLING 

 
OPPRETTET 2010 



en medlemsbasert og medlemsstyrt 
organisasjon for bedrifter og 
næringsdrivende i Modum kommune.  

en møteplass for nettverksbygging, 
informasjon og meningsutveksling 

en medspiller og pådriver overfor Modum 
kommune på saksområder som er av 
betydning for næringslivet 

en bidragsyter til å videreutvikle et godt 
omdømme for Modum  
 

VI ER 



HVEM ER VI TIL FOR 

Som medlemmer kan tas opp 

registrerte bedrifter og 

næringsdrivende med virksomhet i 

Modum.  I tillegg kan organisasjoner 

og foreninger med næringsmessig 

tilknytning, samt privatpersoner 

som ikke er ansatt i medlemsbedrift 

være medlem.  



 

 

 

Vi skal bidra til at bedrifter og næringsdrivende 

i Modum har best mulig rammebetingelser og   

utviklingsmuligheter 
 

MODUM NÆRINGSRÅD – OPPDRAGET  



Nettverksbygging og samarbeid 

Samarbeid med Modum Kommune  

Bidra til at kompetansenivået i Modum heves  

Bidra til at arbeidskraft er tilgjengelig  

God stedsutvikling 

 

STRATEGISKE VALG 



MODUM KOMMUNE – EN GOD 

MEDSPILLER OG BEST PÅ 

NÆRINGSUTVIKLING 

• Ha gode relasjoner til politikere, 

administrasjon og etater 

• Faste møtepunkter 

• Bidra til en god næringsplan 

• Bidra til at Modum Kommune blir best innen 

saksbehandling og veiledning 

• Kommunale anskaffelser gjøres lokalt 



KOMPETANSEHEVING 

• Være kontaktledd mellom skole og 

næringsliv 

• Bidra til at skolenes utdanningsbehov 

reflekterer næringslivets behov 

• Bidra til et  sømløst skoleverk med godt 

omdømme 

• Tilby eller formidle kompetansehevende 

tiltak for næringslivet 



Folk ønsker å bo på trivelige  

steder med et variert kultur - 

og fritidstilbud, og et godt  

kommunalt service- og  

tjenestetilbud. Attraktive  

byer og steder betyr mer  

og mer for bedrifters  

Levedyktighet.  Dette har ført  

 ti l  økt samarbeid mellom  

kommuner og næringslivet  

om stedsutvikling.  

 

HVORFOR ANGÅR 

 DETTE OSS? 



SØMLØST SAMARBEID 

 Sitat fra fylkets næringsplan 
 

 

Oppgavefordelingen mellom 

forvaltningsnivåene påvirker den offentlige 

tilretteleggingen for næringsutvikling. Det er 

viktig å legge til rette for sømløst samarbeid for 

at både kommuner, regioner og fylket skal 

oppleves som attraktive å etablere virksomhet 

eller investere i.  



 

Vi tror at å organisere Modum Næringsråd 

som et nettverksystem vil gi størst 

gjennomføringsevne 

 
 Nettverk er relasjoner mellom mennesker som samhandler 

mer eller mindre regelmessig med hverandre.  Nettverk kan 

være formelle, uformelle, løse, tette langsiktige, kortsiktige…  

MODUM NÆRINGSRÅD SOM NETTVERK 



MODUMNETT EN PARAPLY FOR ANDRE 

NETTVERK 



 En  dør inn for alle næringsdrivende i Modum.  

 Modumnett –  et nettverk organisert av Modum Næringsråd  

EN DRØM FOR FREMTIDEN 



GOD STEDSUTVIKLING 

• Modum skal ha omdømme som attraktiv for 

innbyggere og næringsliv 

• Bidra til at Modum har attraktive tilbud på 

arealer for bolig og næring 

• Modum skal ha god infrastruktur 



TILGJENGELIG ARBEIDSKRAFT 

• Bidra til at næringslivet får dekket 

sitt behov for arbeidskraft 

• Bidra til bedre rekruttering 


