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Kommuneplanens samfunnsdel 2018 – 2030 Høring
Kongsberg Næringsforum har drøftet planen i flere av sine fora, bla Industrilederforum,
Handelsforum og forum for reiseliv og opplevelser. Det er en klar tilbakemelding på at
planforslaget er et godt dokument med viktige strategiske fokusområder. Næringslivet opplever
at de er blitt hørt og deres innspill synliggjort i planen.
Næringslivet / KNF bidrar i dag til utarbeidelse av Kommunens Næringsstrategi, hvor forslaget
til strategidokument trolig blir ferdig l i løpet av vinteren 2017. Samfunnsdelen, som nå høres,
blir i så måte et viktig styringsredskap for næringsstrategiens utdyping av retning for utvikling av
næringslivet i Kongsberg.
Visjonen
Det foreligger fire forslag til visjon hvor det etterspørres synspunkter på hvem som bør velges.
Alternativ 2: Teknologibyen Kongsberg - Livskvalitet, Innovasjon og kompetanse er det
forslaget våre medlemmer er enige om at er det beste. Det rommer både gode
innbyggertjenester og bokvaliteter samtidig som det peker fremover med utvikling og
løsningsfokus. Kompetanse er trolig en av Kongsbergs største fortrinn i dag og det må vi ta
med oss i utviklingen av Kongsberg. Teknologibyen Kongsberg begynner å feste seg som et
begrep både internt i byen og utenfor kommunegrense. Vi mener det er en riktig og viktig
overbygning for hele byens kommunikasjon og visjon og ønsker å forsterke den med litt mere
innhold som beskrevet i forslag 2.
Planen inneholder mange målsettinger og strategier som det støttes opp om. Vi har noen
konkrete innspill til de ulike kapitlene i planen som fremkommer under.
Ambisjonene som beskrevet på side 11 er store men realiserbare og næringslivet støtter
spesielt opp om ambisjonene om at kompetanse og utdanning er viktig for utviklingen av både
samfunnet og næringslivet spesielt.
Kapittel 3, Mål og strategier for innsatsområdene ( s12.)
Kulepunkt 2 under Mål fokuserer på at Kongsberg må utvikle sitt næringsliv innen tjenester,
handel og besøksnæring. Dette er viktige satsningsområder for å skape en mer robust og
variert næringsstruktur i Kongsberg.
Vi ser behovet for en egen delplan som omfatter spesielt besøksnæringen og handel. Dette tar
vi nå initiativet til å inviterer kommunen med på. Disse eventuelle delplanene må bygge på både
Kommuneplanens samfunnsdel og næringsstrategien som kommer.
Bærekraft og grønn teknologi er nødvendig for å sikre en god fremtid. I kapittel 3.3 om klima er
dette godt ivaretatt. Vi ser imidlertid at det med fordel kan legges enda mere vekt på
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forpliktelser som for eksempel å legge til rette for elektrifisering av private kjøretøy med bl.a
ladeinfrastruktur og dedikerte P-arealer
Under Strategi (s 12), kulepunkt 4 står det; Ha fokus på nyskapning fra innovasjon til næring og
arbeidsplasser med verdiperspektiv i en grønn retning. Vi har forslag om at nest siste ordet
endres til bærekraftig. Dette fordi vi mener at ordet bærekraftig rommer flere sider enn bare
miljøperspektivet. Bærekraft, både sosialt og økonomisk i tillegg til miljø, blir da innlemmet i
fokuset.
Under overskriften Kongsberg Kommune skal: (kap 3, s. 12)
Står det: Være et offensivt, tillitsbyggende og dyktig vertskap for bedrifter. Vi foreslår det endret
til; Være en aktiv samarbeidspartner med skole og næringsliv og bidra til at samarbeidsarenaer
utvikles. Vi ser at samarbeid er et nøkkelord for å få til utvikling og ved å knytte kommune,
utdanning og næringsliv sammen mener vi at muligheten for vekst er stor.
Det er flere steder i planforslaget nevnt kommunikasjon og infrastruktur og da med hovedvekt
på aksen Kongsberg- Oslo. Vi vil tilføye at aksen bør tenkes helt til Gardemoen da dette er
viktig knutepunkt for industrien og næringslivet for øvrig. Under pkt 3.2 siste kulepunkt foreslår
vi å stryke siste setning. Fokus for vekst og attraktivitet må spisses og ikke spres i for stor grad
over et geografisk område. Ved å fokusere på Kongsbergregionen og forsterke tilknytningen til
Osloregionen mener vi at mulighetene for gode resultatet er best.

I 2024 er Kongsberg 400 år. Vi mener at dette er en unik mulighet til å samle Kongsberg og
skape begeistring både internt og ekstern. Vi ønsker at jubileumsåret skal sees på som en
måte å synliggjøre Kongsbergs vekst og attraktivitet målrettet inn mot ulike mennesker.

Med vennlig hilsen
Kongsberg Næringsforum SA
Wivi-Ann Bamrud
Daglig leder
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