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Hei Håvard og Kongsberg kommune
Vi kommer ikke inn i elektronisk skjema, må derfor sende inn noen kommentarer til høring næringsstrategi på
denne måten.
Næringsstrategien er en oppfølging av kommuneplanens samfunnsdel. Kommuneplanens samfunnsdel 2018‐2030
ble vedtatt i 2018.
Visjon: Teknologibyen Kongsberg – Vekst gjennom kunnskap og kultur
Næringsstrategien 2019‐2030 et innholdsrikt dokument. Næringsenheten i Buskerud fylkeskommune har følgende
overordna kommentarer til næringsstrategi 2019‐2030
1. Kongsberg som kompetanseby (universitetsby) knyttet til høyere utdanning kommer ikke godt nok frem i
næringsstrategien. Viktig å vektlegge betydningen av å være vertskap for Universitet i Sørøst Norge og for
Fagskolen Tinius Olsen. Både USN og fagskolen er viktig for å ivareta kompetansearbeidsplasser på
Kongsberg. I tillegg kan et tettere samarbeid mellom kunnskapsmiljøene, industrien og kommunen være
positivt for ytterligere vekst i flere næringer. Det er viktig å bygge opp sterke fagmiljøer hos USN og Tinius
Olsen som er konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt.
2. Næringsstrategien skal følges opp med egne planer for industri, reiseliv, handel og landbruk.
a. Har USN og Fagskolen Tinius større plass i industriplanen? Strategier knyttet til
vertskapsattraktivitet for industri og næringsklynger, nyetableringer antar vi blir ivaretatt i plan for
industri.
b. Er sentrumsutvikling sentralt i planen for handel? Hvilke type handel skal man ha på Kongsberg
2019‐2030?
c. Er næringsutvikling knyttet til skognæring ivaretatt i landbruk?
d. Er kulturminner på Kongsberg en ressurs i planen for reiseliv? Hvordan ser man på kobling
verdensarv Rjukan‐Notodden til Kongsberg sølvverk og Kongsbergs industrihistorie?
e. Hvordan ivaretas Kongsberg som stor hyttekommune?
f. Bygg og anlegg er den fjerde største næringen på Kongsberg. Hvordan blir denne ivaretatt i
næringsstrategien for Kongsberg?
3. Man har valgt å ikke ha en egen plan for kulturnæringer. Vi stiller spørsmål om kulturnæringspotensialet
blir godt nok ivaretatt i planene for industri, reiseliv, handel og landbruk. Kongsberg som festivalby (Jazz,
Gloger, Krim) har potensial.
4. Hvilke nasjonale (Kongsbergregionen, Osloregionen etc) og internasjonale regioner vil være viktige for
videre utvikling av næring på Kongsberg i tidsrommet 2019‐2030?
5. Hvilke kompetansemiljøer utenfor kommunen vil være nyttige å jobbe mot i perioden 2019‐2030?

Det vil være spennende å se på plan for industri, reiseliv, handel og landbruk når disse foreligger.
Med vennlig hilsen
Trine Magnus
Næringsrådgiver
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Kongsberg kommune legger forslag til Næringsstrategi ut på høring.
Kongsberg kommunes næringsstrategi underbygger visjon og mål i Kommuneplan for Kongsberg 2018‐2030.
Kommunen ønsker synspunkter på forslag til næringsstrategien. Høringsfristen er 1. mars 2019.
Ta gjerne kontakt med strategi‐ og omdømmesjef Håvard Fossbakken på mail
Havard.Fossbakken@kongsberg.kommune.no eller telefon 97154331.
Høringsuttalelse leveres på elektronisk skjema.
Næringsstrategien ligger også ute på kommunens nettsider.
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