Frokostmøte tirsdag 12. november 2019
Herligheten Kafé, Geilo Næringspark
Kl 08.00-09.00
Fra Hol kommune: Petter Rukke, ordfører og Line Ramsvik, næringsrådgiver.
Ca. 25 oppmøtte.
Ordføreren ønsket velkommen og ny næringsrådgiver i Hol kommune, Line Ramsvik, ble
presentert.
Anders Tørrisplass holdt presentasjon om Geilo Næringspark.
Stian Bogar fortalte kort om Hallingdal Næringshage (HNH).
HNH skal hjelpe etablerte bedrifter til utvikling og vekst. En mer omfattende presentasjon av HNH
kommer på et senere frokostmøte.
Informasjon fra ordføreren/Hol kommune
Budsjettarbeidet er i gang. Legges ut på høring etter formannskapsmøtet torsdag 14/11.
Hallingdal har et stadig voksende behov for arbeidskraft, men pga høy sysselsettingsgrad i dalen må
veksten komme gjennom rekruttering av folk «utenfra». 70% av private stillinger lyses aldri ut, men
for å få tilstrekkelig rekruttering av innflyttere må flere stillinger lyses ut. Regionrådet har tatt
initiativ til en felles plattform for utlysning av ledige stillinger på Facebook: @jobbihallingdal.
Send en melding til @jobbihallingdal, så kan de legge ut din stillingsutlysning.
Det er viktig at innflyttere melder flytting til Hol kommune. Hjelp hverandre med å huske på det.
Planarbeid: sannsynligvis legges Vestliaplanen og «I1» («Kirkevoll-jordet») snart ut på høring.
1. halvår 2020 skal det utarbeides en planstrategi med oversikt over hvilke planer som skal rulleres i
denne kommunestyreperioden.
Har du en sak som kan være interessant for Hallingdølen? Magnus Lindahl er ansvarlig for Hol, og tar
gjerne imot tips!
Diskusjon: Hvordan bør næringsmøtene organiseres fremover?
Arenaer for nettverksbygging og erfaringsutveksling, samt bistand/råd rundt finansiering,
forretningsplan og «praktiske tips» er viktig for de som ønsker å starte noe for første gang.
For etablerte bedrifter er det mye hjelp å få i HNH og Innovasjon Norge. Et godt samspill mellom
næring, politikere og tiltaksapparat er viktig.
Næringa i Hol må samarbeide, utfylle hverandre og stå sammen og bruke hverandre i enda større
grad enn i dag.
Det er ønskelig å vri frokostmøtene fra å handle mye om hva som skjer i kommunen, til å også handle
om hva som skjer i næringa, bli kjent med hverandre og skape en arena for samarbeid og felles
utvikling.
Kommunens forslag om å arrangere møter i flere deler av kommunen, spisse møtene mot spesifikke
tema, invitere bedrifter og eksterne til å presentere og ellers legge opp til mer dialog støttes.
Møteplan/invitasjon legges ut på https://www.hol.kommune.no/politikk-og-innsyn/ordforerensside/, Hol kommunes Facebookside, samt kvaskjer.hallingdal.no.
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