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Næringslivet i Drammen – det store bildet

45 000 arbeidsplasser (2018)

• 30 000 i privat sektor

• 15 000 offentlige arbeidsplasser

• Arbeidsstyrke (i arbeid og arbeidssøkende): 48 000 - egendekning ca. 94 %.

Robust næringsstruktur

• Nær 100 bransjer representert – alt unntatt «olje og fisk»

• Stor andel små og mellomstore bedrifter (SMB)



Drammen kommune – sentral beliggenhet i et 
meget godt integrert bolig og arbeidsmarked

35 000 arbeidspendler inn/ut
• 19 000 arbeidstagere bor her og 

pendler ut av kommunen. 
• 16 000 arbeidstagere bor i andre 

kommuner og pendler inn. 
• 29 000 personer bor og arbeider 

innenfor kommunegrensen.

• Pendler-aksen går Drammen-Oslo.
• Pendleraktiviteten er økende.
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Drammen Norge

Sysselsetting – hovedkategorier næringer 
og offentlig sektor

• Besøksnæringene, andre lokale næringer og de regionale 
næringene stimuleres av befolkningsvekst.

• Basisnæringene, som opererer i et nasjonalt og/eller 
internasjonalt marked, er i liten grad påvirket av 
lokal/regional befolkningsvekst. 

• De regionale næringene og basisnæringen bidrar til økt 
etterspørsel av varer og tjenester fra andre lokale og 
regionale underleverandører.

• Sammenlignet med Norge, har Drammen kommune et 
underskudd av arbeidsplasser i basisnæringene.

• Regionreformen vil påvirke andelen sysselsatte i stat og 
fylkeskommune.



Etableringsfrekvensen* i Drammen kommune 
er historisk sett høyere enn for Norge 
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Antall ny-etableringer 2001-2018 i Drammen kommune

Drammen Nedre Eiker Svelvik Nye Drammen

* Etableringsfrekvensen er antall nyregistrerte foretak i et 

år i prosent av antall foretak i begynnelsen av året.



Organisering av næringsutviklingsarbeidet

Næring og arbeid

NAV Ny start Næring

• Næringsutvikling innebærer å 
koordinere og forsterke nærings-
utviklingsperspektivet:

• Gjennom et helhetlig og tverrfaglig 
fokus i egen organisasjon.

• Gjennom eierstyring av relevante 
hel/deleide kommunale bedrifter.

• Gjennom dialog og i samarbeide med 
næringslivsorganisasjoner, bransjer og 
enkeltbedrifter.  



Vedtatt budsjett P16 Næringsutvikling, 
på tiltaksnivå 

Tiltak/aktivitet Beløp i kr Kommentarer

Næringsvekst 2020, samarbeidsprosjekt NFDR 2 000 000 Siste år 2020

Samarbeidsavtale Universitetet i Sørøst-Norge 3 000 000 Gaveprofessorater, koordinator

Etablererveiledningen 950 000 Spleis Lier og ØE, totalt kr 1 400 000

Byen Vår Drammen AS, tilskudd, avtalebasert 905 000

Destinasjon Drammen AS, tilskudd, etter søknad 460 000

Dpark AS, gratis parkering i P-husene 1 400 000 Kompensasjon tapte inntekter

Viken Filmsenter AS 250 000 Husleietilskudd

SUM 8 965 000

Vedtatt ramme 11 627 000

Til andre utgifter 2 662 000



Forventningene – foreløpig politisk plattform
Fellesnemnda 6. juni 2019 sak 41/19 - P3 Regional posisjon - Nye Drammen kommune og regional posisjon

Nye Drammen har større næringspolitiske ambisjoner enn de tre kommunene har 
hatt hver for seg: 

• Nye Drammen strekke seg etter å innta en enda mer aktiv og utadvendt rolle 
overfor næringslivet; 

• Gjennom økt dialog, kunnskapsdeling, og flere samhandlingsarenaer vil nye 
Drammen både videreutvikle og realisere målrettede vekststrategier. 

• Nye Drammen vil utvikle en lokal næringspolitikk som leverer både når det gjelder å 
etablere:

• Konkurransedyktige fysiske rammebetingelser for næringsvekst

• En næringspolitikk der hele det kommunale virkemiddelapparatet tas i bruk for å 
stimulere til et mangfold av nye arbeidsplasser.  



Utvikling av en næringspolitisk plattform –
strategisk næringsplan - tilnærming
Forholdet til andre planprosesser

• Planstrategi for Drammen kommune, jfr. sak til formannskapet

• Forholdet til kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

• Forholdet til andre temaplaner som omfattes av planstrategien

Utvikling av kunnskapsgrunnlag for planarbeidene

• Globale/nasjonale trender og utviklingstrekk av betydning for offentlig og privat 
virksomhet

• Relevant statistikk og analyse

• Næringslivets egne kunnskaper om lokale/regionale forhold av betydning for planarbeidet

• Kunnskap og erfaringer i egne fagmiljøer 



Oppsummering

Behov for

• Å øke egendekningen av arbeidsplasser 

• Målrettede vekststrategier (lokale og regionale næringer)

• Oppdatert kunnskapsgrunnlag

• Økt dialog, kunnskapsdeling, og flere samhandlingsarenaer – internt/eksternt 

• Konkurransedyktige fysiske rammebetingelser for næringsvekst

• En næringspolitikk der hele det kommunale virkemiddelapparatet tas i bruk


