
Mulig organisering av ressurs-
/fagpool for off. og privat 
næringsliv i Hallingdal 



Bakgrunn
• 80-90% av næringshagens aktivitet har vært regionalt 

vinklet siste årene, ofte i nært samarbeid med 
etablerersenteret samt virkemiddelapparatet for øvrig 

=>Samtaler mellom Hallingdal Næringshage (HN) og 
Hallingdal Etablerersenter (HE) 

• Nå får vi også karrieresenter for regionen?
• Intensjonen for alle er å styrke næringslivet/utviklingen i 

regionen 
=>Utarbeidet noen skisser til mulig fremtidig organisering 

av disse utviklingsressursene 
• Viktig at også privat næringsliv deltar aktivt i dette



I dag

Hallingdal Næringshage Hallingdal Etablerersenter
(1,6 årsverk)

Utviklingsavd. 
(1,7 årsverk)

Sekretariat 
(1,0 årsverk)



I morgen?

Hallingdal Innovasjon AS?

Hallingdal Næringshage
(1,7 årsverk)

Hallingdal Etablerersenter
(1,6 årsverk)

Karrieresenteret
(2.0 årsverk)

Hallingdal Næringshage AS går inn, sammen med bl.a. Hallingdal 
Etablerersenter og Karrieresenteret, i et nytt regionalt og felles ressursselskap

Ingen merkostnad for de berørte parter!

Hallingdal Reiseliv
(2,0 årsverk)



Mulig arbeidsfelt
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Attraktivt fagmiljø
• Utfordringen med rekruttering 
• Få søkere på ”gode” stillinger

For å bedre attraksjonen bør man få:
• Større og mer interessante fagmiljø = større muligheter og 

utfordringer
– Økt fagbredde og tyngde
– Sterkere nettverk og sosiale miljøer 
– Felles ledelse for en slik ressurspool av næringsrelaterte medarbeidere

• Ett styre og en daglig leder 
– Sterkere fokus på rekruttering 
– Mer ut av ressursene

=>Regionalt fellesløft/satsning 
=>Vil bidra til at dyktige medarbeidere blir i sine stillinger samt at det 

også blir lettere å rekruttere nye medarbeidere. 



Positive etableringsargument
• Sparebank1 Hallingdal positive

– Villige til å bidra økonomisk, særlig i en oppstartsfase, 
betinget av at kommunene forplikter seg 

• Næringslivet v/HallingExpo positive 
• Fylkeskommunen positive og ønsker å se 

Karrieresenteret som en del av dette
• Ingen ny lokaliseringsdebatt da alle tre i dag er 

lokalisert på samme sted
• Ingen økonomiske konsekvenser – kun 

effektiviseringsgevinster!



Mulig eierskap
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Budsjett

425 000100 000125 000200 000Aktiviteter/tiltak
685 000230 000145 000310 000Faste driftskostnader

2 990 0001 250 000800 000940 000Lønnskostnader brutto

4 100 0001 580 0001 070 0001 450 000Inntekter

5,321,61,7Årsverk

TotaltKarriere-
senteret

Hallingdal 
Etablerersenter

Hallingdal 
Næringshage AS



Fremdriftsplan

• Videre arbeid med integrering av 
næringslivet (mai/juni ’08)

• Behandling i de respektive styrer (aug. ’08)
• Regionrådet prinsippbehandler (sept./okt. 

’08)
• Politisk behandling ila. (nov./des. ’08) 
• Hallingdal Innovasjon AS realiseres 1.kv.’09 


