Drammen kommune og næringslivet samarbeider:

Næringsvekst 2020

– en forsterker for vekst og innovasjon i Drammen
”Næringsvekst 2020” har som mål å forsterke prosesser og prosjekter som bidrar til å
etablere nye arbeidsplasser i Drammen. Kommunikasjon, koordinering og organisering
er prosjektets sentrale virkemidler for å stimulere og støtte tiltak og prosesser som
næringslivet selv initierer, deltar i og finansierer. Prosjektet er fireårig, fra 2017-2020.
”Næringsvekst 2020” er igangsatt for å stimulere til økt næringsetablering i
Drammensregionen.
Overordnet mål:
Drammen skal være en foretrukket kommune på Østlandet for næringsetablering og
som bostedskommune.
Eksempler på konkretisering av målene:
 For hver annen nye innbygger, er målet å etablere én ny arbeidsplass.
 Drammens attraktivitet
Næringsvekst 2020 har følgende fire hovedsatsingsområder:
- Gründersatsning
- Eiendomsutvikling
- Helse
- Besøksnæringen
Prosjektet vil i tillegg forsterke prosesser og prosjekter innen andre områder som for
eksempel miljø, handel, logistikk, service, omdømme.
Gründersatsningen:
Drammensregionen har de siste årene utmerket seg ved positiv utvikling i en rekke
vekstbedrifter og et høyt antall næringsetableringer.
En bredt sammensatt ressursgruppe med representanter for gründere, kunnskap og
kapital organiserer gründersatsningen.
Næringsvekst 2020 kan bidra til å koordinere ideene og tiltak, øke synligheten og
bidra til markedsføring av Drammen som gründerbyen.
Eksempler på mål:
 Landets største gründerhus etableres innen 20xx
 Nasjonal gründeruke arrangeres hvert år
 Drammen oppfattes som ”gründerbyen i Norge”
 Drammen er landets internasjonale og mangfoldige by og tilbyr eget studium i
mangfoldsledelse)

Eiendomsutvikling:
Bystrategiens visjon ”er byvekst med kvalitet – større, smartere, sunnere.” Sentrum og
sentrumsnære områder skal fortettes og gamle industriområder transformeres for å gi
plass til boliger og næringsutvikling. Utviklingen skal særlig skje i nærheten av
kollektivknutepunktene og baseres på at flere kan gjøre sine daglige reiser med tog og
buss, sykkel eller gange.
Drammen er langt fremme på miljøvennlig og bærekraftig byggteknologi, og har et godt
utgangspunkt for å utvikle dette videre. Næringsforeningens nettverk for
byggenæringen er stort og levende.
Næringsvekst 2020 kan bidra til å fremme samarbeidet mellom
eiendomsutviklerne, synliggjøre byutviklingen og markedsføre Drammen som
fremtidsrettet og aktiv.
Videreføring av kontordestinasjonsprosjektet KD25 vil stå sentralt.
Eksempler på mål:
 xxx nye boliger hvert år
 nytt konferansehotell ferdig i 20xx
 signalkontorbygg med tydelig miljøprofil ferdig innen xxxx

Helse:
I årene fremover vil det bli skapt mange nye arbeidsplasser innenfor helse og
helserealterte næringer. Drammen har allerede et sterkt fagmiljø med høyskole og
næringsliv som samarbeider, og byen har derfor gode forutsetninger for å bli ledende
innenfor helseteknologi/digital omsorg.
Nytt sykehus vil skape nye arbeidsplasser; både i sykehuset og i området omkring der
helseklynge nå planlegges. Her vil samarbeid mellom det offentlige og næringslivet
kunne utløse ny helserelatert virksomhet.
Næringsvekst 2020 vil kunne bringe aktørene sammen, utvikle samarbeidet mellom
det offentlige og de private bedriftene og synliggjøre Drammens posisjon innenfor
helseteknologi.
Eksempler på mål:
 Helseklynge etableres innen 20xx
 Drammen arrangerer årlig helseteknologikonferanse
Besøksnæringen:
Besøksnæringen i Norge har mer enn fordoblet verdiskapningen i perioden 2001-2013.
Næringen omfatter virksomheter innen overnatting, transport, servering, opplevelser og
kultur.
Drammensregionen vurderes å ha et uutnyttet potensial, spesielt innenfor kurs- og
konferansemarkedet. Utviklingen av dette markedet vil få positive konsekvenser også
for andre næringer, for eksempel handel, servering, kultur og opplevelser.
Byen Vår Drammen har allerede etablert selskapet ”Destinasjon Drammen”.

Næringsvekst 2020 vil kunne opprette nettverk for besøksrelaterte virksomheter,
bidra til utvikling av relevante produkter og til felles markedsføring.
Eksempler på mål:
 Nytt konferansehotell ferdig i 20xx
 Alle hotellene samarbeider om booking

Målbeskrivelse:

Når Næringsvekst 2020 er gjennomført, og målene oppnådd:
Drammen har et levende gründerhus som er finansiert som et spleiselag mellom aktører
i næringslivet og kommunen, og hvert år arrangeres den nasjonale gründeruken i
Drammen der prisen ”årets gründer” deles ut. Ingen annen by har flere gründere enn
Drammen.
Det nye konferansehotellet i umiddelbar nærhet til jernbanestasjonen er åpnet, og
Drammen er vinneren på konferansemarkedet. Nå legges mange av de største
konferansene til Drammen. Hovedårsaken til Drammens sterke vekst i
konferansemarkedet tilskrives byens beliggenhet og nærhet til kommunikasjonslinjene,
samt det gode og velutviklede samarbeidet mellom hotellene som gir kundene en unik
fleksibilitet i størrelse og standard på konferansen. Hver konferanse kan skreddersys.
Nytt sykehus er under bygging på Brakerøya der også Brakerøya helseklynge er under
etablering. Aktører innen helse, helseteknologi og kunnskapsformidling tiltrekkes av
kombinasjonen sykehus, helseklynge og høyskole/universitet.
Et unikt samarbeid mellom eiendomsutviklerne gir resultater. Samarbeidet startet i
2016 gjennom kontordestinasjonsprosjektet KD25. Attraktive kontorbygg og målrettet
markedsarbeid har ført til flere av de største firmaene innen bygg og anlegg og
helseteknologi har etablert seg i Drammen.
I tillegg til det unike samarbeidet eiendomsutviklerne imellom, har Drammen kommune
jobbet godt med areal- og eiendomsutvikling, og kommunen oppfattes nå som
Østlandets mest næringsvennlige kommune.
Høyskolen i Drammen er en avdeling av Universitetet for Sør-Øst Norge.
Innflyttingen til Drammen er høy og økende. Flere og flere oppdager at her kan de
kombinere karriere og familieliv bedre enn noe annet sted.
Drammen har hvert år styrket sin attraktivitet og befestet posisjonen i
omdømmetoppen blant norske byer.

Organisering
Prosjekteier:
Kontaktutvalget for næringslivet i Drammen kommune
Styringsgruppe:
Kontaktutvalget oppretter styringsgruppe som får medlemmer fra næringslivet og
næringsorganisasjoner samt representanter for Drammen kommune som arbeider med
næringsspørsmål til daglig.
Innstilling til sammensetning av styringsgruppen:
Hans-Petter Tonum (leder), Næringsforeningen i Drammensregionen
Trond Julin, Drammen kommune
Kari Lien, Drammen kommune
Tom Søgaard, Byen Vår Drammen.
Vidar Nesse, Deloitte
Stig Møllersen, Rambøll
Dessuten møter prosjektleder Cecilie Bjørgan Brunsell, Næringsforeningen i
Drammensregionen.
Sekretariat:
Næringsforeningen i Drammensregionen(NFDR)
Advicery board (foreløpig betegnelse og foreløpige kandidater)
For å sikre bruker- og mottagerforankring av budskap og tiltak, engasjeres eksterne
ressurspersoner til å delta i meningsutvekslinger, bidra med ideer og vurdere
prosjektets ideer.
Ressurspersonene møtes i et advicery board/tenketank/idéverksted, for eksempel trefire ganger i året. Det vurderes om møtene kan fungere som åpne
samtaler/meningsbrytninger der synspunktene refereres i aktuelle medier.
Ressursgrupper/leder pr. gruppe:
For hvert av de fire hovedsatsingsområdene i Næringsvekst 2020 oppnevnes en
referanse-/arbeidsgruppe med egen leder/flaggbærer. Vedkommende vil fungere som
en styreleder/drivende kraft.
Flaggbærerne kjennetegnes ved at de har en tydelig og god posisjon innenfor området,
har stort nettverk, har oppnådd resultater, er visjonær, har utstråling og appell.
Deltagerne i workshop pr. satsningsområde vil utgjøre stammen i referansegruppene.
Finansiering
Næringsvekst 2020 er et samarbeidsprosjekt mellom Drammen kommune og
Næringsforeningen i Drammensregionen.
Grunnfinansieringen er 8 millioner kroner fra Drammen kommune, fordelt med 2
millioner pr. år i perioden 2017-2020.
Næringsforeningens mål er å kunne bidra med midler fra næringslivet på nær
tilsvarende nivå som kommunen, slik at den årlige økonomiske innsatsen i prosjektet
kan bli 3-4 millioner kroner.

