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Felles formannskapsmøte 20.10.16 

Sak 3: Attraktivitet og næringsutvikling i regionen 

Politikernes innspill til tiltak som bør prioriteres:  

 Reaktivere begrepet Kunstnerdalen  

• Sykkelstier – etablering og vedlikehold 

• Det som er godt for Modum er godt for Krødsherad er godt for Sigdal  

• Næringsetablering: «kom te vårs» – hvordan kan vi se regionalt på dette, også sikre økonomien i 

det.  

• Forutsetningen for et samarbeid: hjelper ikke med ønsker. Vi er avhengige av at næringslivet 

finner hverandre. Kan vi ha større ambisjoner? Hvordan kan vi tilrettelegge?  

• Samarbeid i næringslivet er bedre organisert i Modum og Sigdal enn i Krødsherad, der må man 

kanskje ta tak i intern organisering først?  

• Har vi et geografisk skille for hvor reiselivet er viktig og ikke?  

• Viktig å ikke legge alt for mange ting inn i ett prosjekt – heller spisse innsatsen mer.  

• Mange bedrifter kan ha glede av hverandre – selv om de driver med ulike ting.  

• Tre områder vi bør videreutvikle fordi vi har særlige fortrinn:  

• Helsesamarbeid – helseturisme  

• Treforedling  

• Energi/kraft  

• Natur og kulturbaserte opplevelser - dette må vi satse på i vår region. Det er vårt lokale fortrinn.  

• Næringstomter – bruker Eiendomsmegler til dette. Foreløpig ikke resultat – burde vi ha noen til 

å «overvåke» markedet, ha kontakt, være proaktiv – markedsføre vår region for etablering av 

næringsvirksomhet.  

• Samarbeid med Næringsrådet og liknende organisasjoner.  

• Ringeriksbane, E16, Randsfjordbanen – hvilke muligheter åpner dette? Vi må smi!  

• Bruke/høre eksisterende næringsliv/bedrifter og ta utgangspunkt i deres behov for å tiltrekke 

oss nye bedrifter. «Bygge opp om hverandre»  

• Vi kan tilby PLASS – vi kan tilby næringslivet utviklingsmuligheter  

• RV 35 blir avgjørende for regionen – spesielt for bedrifter som skal flytte ut.  

• Leie inn eksisterende konsulenter som har god oversikt over dette til å «hente» bedrifter til 

regionen.  

• Vi har SAND. Store moer. Viktig ressurs for framtida.  

• Næringstomter over 20 mål – hvor finnes det? Ikke i de mest sentrale strøkene – her har vi et 

fortrinn.  

• Idrettsanlegg – idrettsarrangement – idrettsrelatert næring  


