Hvordan følges problemstillingene i Regional planstrategi opp i
planprogrammet for Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling?
Formål: Hensikten er å legge til rette for en fremtidsrettet og bærekraftig
næringsutvikling i Buskerud
Problemstilling
Identifisere kritiske suksessfaktorer
for næringsutvikling i Buskerud

Tydeliggjøre roller mellom aktørene
og identifisere hva som forventes av
det offentlige som vertskap og
tilrettelegger for næringsliv
Forbedre samspillet mellom
virkemiddelaktørene og
næringsaktørene, samt koblingen mot
forskning og utvikling
Mulighetene for å samordne
veiledning og ulike former for støtte
til etablerere
Styrke samspillet mellom næringsliv
og utdanning om lærlinger og
lærekandidater.
Økt yrkesdeltakelse blant
flerkulturelle innvandrere.
Styrke samspillet med
utdanningssektoren om
utdanningsløp tilpasset næringslivets
behov.
Klargjøre hvorledes utviklingen i
internasjonal økonomi påvirker
muligheter og utfordringer for
Buskeruds næringsliv
Hvordan legge til rette for omstilling?

Fylkeskommunens rolle som regional
utviklingsaktør

Oppfølging
Dette er fulgt opp på overordnet nivå, og er også ett av kriteriene
for temavalg. Alle temaene som skal utvikles i næringsplanarbeidet
omhandler suksessfaktorer for næringsutvikling (samferdsel,
kompetanse, innovasjon og FoU, entreprenørskap, klynger og
nettverk og Vertskapsattraktivitet). Det vil også bli være del av
utredning i planfasen.
Vertskapsattraktivitet er valgt som tema og skal utredes videre.
Rolledeling er et tema som i det videre planarbeidet blir viktig. Det
vil også være en gjennomgang av hvilke oppgaver ulike aktører i
partnerskapet vil ha ansvar for å løse.
Samarbeid er viktig blant annet i forbindelse med klyngeutvikling,
kompetanse og innovasjon og FoU. Det vil si i flere av temaene
som skal utredes videre i planfasen.
Entreprenørskap er ett av temaene i planfasen. Samordning av
veiledning og støtte til etablerere vil kunne inngå i temaet.
Kompetanse er et av temaene det skal jobbes videre med. I
planfasen må det også klargjøres forholdet mellom Regional plan
for kunnskapssamfunnet og Regional plan for verdiskaping og
næringsutvikling.
Økt yrkesdeltagelse blant innvandrere er omtalt under temaet
kompetanse i planprogrammet.
Vil behandles under temaet kompetanse.

Ett av kriteriene for valg av temaene er at de er robuste for
internasjonale trender, utviklingstrekk og global dynamikk.
Globalisering er omtalt under hvert av de valgte temaene.
I planarbeidet vil robust næringsstruktur drøftes. Robusthet kan
bl.a. oppnås gjennom omstillingsevne- og vilje i bedrifter, bransjer
og lokalsamfunn.
Dette vil kunne inngå i rolle- og ansvarsdelings arbeidet i
planfasen.

