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Næringsforum Oslofjord Vest (NOV) er en sammenslutning av næringsforeningene som holder til vest 
for Oslo og innbefatter Ringerike, Kongsberg, Modum, Drammensregionen (Øvre og nedre Eiker, Lier 
og sande) samt Asker og Bærum. Vi jobber for å styrke og videreutvikle næringslivet i regionen, og 
være en tydelig stemme inn i aktuelle saker som er av betydning for våre medlemmer. 

Dette innspillet til budsjettbehandlingen i Viken er en samlet uttalelse fra hele NOV. 

 

Viken er en stor region, og vi har full forståelse for at det er mange ting som skal samordnes og 
harmoniseres.  Vi opplever at dette blant annet har ført til at det har vært lite fokus ut mot 
næringslivet. Vi ser frem til at Viken i tiden fremover retter fokuset mer utover og prioriterer økt 
kontakt med næringslivet, herunder også næringsforeningene som sitter tett på de ulike bedriftene i 
de respektive kommunene. 

Næringslivet i regionen er differensiert og variert med ulikt særpreg.  Noen steder er 
næringsstrukturen preget av reiseliv og handel, mens andre deler har større innslag av industri og 
produksjon. Dette gir oss både muligheter og utfordringer.  Ulike virkemidler må brukes i de ulike 
delene av regionen og næringslivet. De siste åtte månedene har vært spesielt krevende,  i Norge, og 
for alle som driver næringsvirksomhet. I tillegg til Koronapandemien som traff oss alle, har vi deler av 
vårt næringsliv i de bransjene som er spesielt utsatt som følge av oljeprisfallet og usikkerheten i 
maritim sektor. Det var derfor knyttet stor spenning fra næringslivets side til det fremlagte 
budsjettforslaget fra Viken.  

 

Innledningsvis i budsjettet sies det at det skal satset på næringsliv og vekst – vi synes vi ser lite av det 
i tallene og i de enkelte satsningsområdene.   

 

Utdanning og kompetanse 
Det er bra med økt satsning på videregående skoler og kompetanse generelt, men det må innrettes 
mot behovet på en slik måte at det er arbeidsplasser og lærlingeplasser tilgjengelig når de er ferdige.   

Det foreslås forsterket innsats for fag- og yrkesopplæring, økt satsing på voksenopplæring, 
karriereveiledning og minoritetsspråklige. Dette er vel og bra, men for å få en optimal effekt av 
satsingen, bør det bygge på et nært og forpliktende samarbeid med bedrifter og 
næringsorganisasjonene.  

 

Samferdsel 
Samferdselsinfrastruktur i form av vei, jernbane, havner og flyplasser, i tillegg til sikker og rask 
kommunikasjon, er av de absolutt viktigste eksterne faktorene for å kunne skape et sterkt og 
konkurransedyktig næringsliv. Dette er forhold Viken alltid må ha blant de høyest prioriterte 
innsatsområdene sine. Det er så vi er fristet til å si at det ikke går an å bruke for mye penger på dette 
området.   



Vi ser gledelige tegn til at det tenkes innovativt og løsningsorientert på noen områder.  Å ta i bruk 
nye løsninger som autonome busser, mer fleksible og etterspørsel styrte tilbud som «hent meg», er 
gode tiltak for å skape fremtidsrettede tilbud som kommer både den enkelte innbygger, men også 
næringslivet til gode. Et felles billettsystem som i større grad gir sømløse gode brukeropplevelser gjør 
at arbeidspendlingen oppleves som enklere og dermed bedre flyt i pendling til og fra og internt i vår 
region. 

Næring og tannhelse 
Når det gjelder budsjettområdet næring er det med undring vi ser at ambisjonen er å ligge på samme 
nivå som 2020. Budsjettet innledningsvis, legger til grunn at vi er i utfordrende og utrygge tider.  Det 
er unormale dager og krisetider for store deler av næringslivet vårt og det fordrer at vi tenker 
utradisjonelt og annerledes for å komme gjennom unntakstilstanden og møte den «nye normalen».  
Det ser vi lite til i dette budsjettet.   

Det er bra at det skal sees på å harmonisere de næringsrettede ordningene for hele Viken.  Med det 
forstår vi at det skal tas utgangspunkt i det som har vært suksess et sted tidligere, for så å 
gjennomføre det i hele Viken. Vi er en stor region med veldig ulik næringsstruktur som igjen bør 
gjenspeiles i et mangfold at mulige virkemidler. På den måten kan virkemidlene innrettes på en måte 
som treffer bedre i forhold til de mange og ulike behovene.  

Vi savner en tydeligere satsning på næringsliv og arbeidsplasser i budsjettet som helhet, og vi 
inviterer Viken til en tettere dialog med oss som næringsorganisasjoner som sitter tett på bedriftene 
hvor behovene kommer til uttrykk.  
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