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Alle trenger 
en mentor
Vi har i regionen heldigvis flere nominerte til 
ledertalentkåringen Helt sjef i år. Det vitner om gode 
vekstforhold. 

En av dem som er nominert er Mook Denice Hagen. 
Hun driver sammen med pappa Jan Erik Hagen 
nettbutikk for dyreprodukter. Hun har flere jern i 
ilden. Hennes interiørinteresse følges av over 
400.000 mennesker i sosiale medier.

Helt sentralt i hennes engasjement er at hun trives 
vanvittig godt med oppgavene, med jobben. Derfor 
er kursen videre staket ut rent utdanningsmessig. 
Hun har lyst til å studere økonomi, markedsføring og 
business-engelsk. Mens andre kanskje studerer fordi 
det kan komme til nytte i framtiden, har Hagen 
allerede knagger og referanser å henge studiene på, 

og ikke minst et behov for 
å kunne realisere flere 
forretningsideer.

Å starte og drive egen 
næringsvirksomhet er tøft 
i seg selv. Ekstra utfor-
drende er det om man er 
ung, med begrenset 
erfaringsbakgrunn og 
nettverk. Derfor er støtte-
spillere og mentorer en 
viktig forutsetning. Det 

har Mook Denice Hagen i sin far. Alle er ikke like 
heldige, men alle trenger det. Hagens historie er en 
sterk inspirasjon, og viser hva som er mulig å få til. 
Samtidig er det en viktig tankevekker, knyttet til 
hvilket rammeverk vi må sikre at er på plass.

I Ringeriksregionen er det sikkert mange unge 
med både lyst og gode ideer. Vi må sørge for at de kan 
tilbys den assistansen og villedningen som kan 
hjelpe dem på vei. Like viktig er det å markedsføre 
det. Alle må vite hvor de kan finne hjelp og veiled-
ning. Alle trenger en mentor, og i regionen er det 
mange gründere med bred erfaringsbakgrunn. 
Mange av dem vil også hjelpe. Spørsmålet vi må stille 
oss er om denne ressursen er godt nok satt i system, 
eller om vi stoler på tilfeldige nettverk. Både unge og 
eldre gründere trenger en mentor. Er hjelpen nær?

Alle trenger en 
mentor, og i re-
gionen er det mange 
gründere med bred 
erfaringsbakgrunn. 
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Jevnaker er viktig for 
Hadeland og omvendt!
Rådmannen i Jevnaker har i 

et notat til formannskapets 
møte 13.mai utredet tema 
regiontilhørighet og oppsikts-
vekkende nok konkludert 
med at «Jevnaker bør derfor 
velge å være en aktiv deltager i 
Ringeriks-regionen, der vi har 
felles interesser, og tre ut av 
regionsamarbeidet for 
Hadeland.»

Det er ingen tvil om at det er 
krevende å delta i to region-
råd, men det har altså kom-
munen klart siden 90-tallet. 
Siden den sittende regjering 
har varslet kommunereformer 
(uten å i klartekst å si hvorfor 
det er så påkrevet), er tids-
punktet rådmannen velger for 

nå å skulle ta retningsvalget, 
både underlig og uklokt.

 Jevnaker har altså i lang tid 
klart å betjene og dra nytte av 
samarbeid både med Ringe-
riksregionen og Hadelandsre-
gionen, og det bør vi fortsette 
med i noen år til, minst. Visst 
er det riktig at Ringeriksregio-
nen er Jevnakers viktigste 
arbeidsregionen og at indus-
triområdet på Eggemoen er 
viktig i framtidig verdiska-
ping. Men når det gjelder 
videregående opplæring, 
landbruk og ikke minst 
Randsfjordmuseene og det 
framtidige nasjonale glassmu-

seet er samarbeidet på 
Hadeland viktig.  

Når det gjelder samferdsel 
og utbyggingen av E-16, 
utvikling av Ringeriksbanen 
og Gjøvikbanen, vil disse 

områdene og i framtida kreve 
at vi klarer å ha minst to 
tanker i hodet samtidig. 
Regionrådet for Hadeland har 
mange tiltak vi fortatt bør 
kunne påvirke og dra nytte av; 
ungdomssatsing med Aktiv 
sommer, klimapådriver, og 
«Hadeland nært og naturlig», 
prosjekt for bolyst og nærings-
utvikling. I regionrådet møter 
kommunen både fylkespoliti-
kere og fylkesmannen, det vil 
og i framtida være en viktig 
arena for å kunne utvikle tiltak 
for eksempelvis nye lands-
menn, for Kistefosmuseet, for 
videregående opplæring, for 
bioregion Hadeland, for 
idrettsanlegg, for trafikksik-
kerhetstiltak og mye mer.

Ros til formannskapet i 
Jevnaker for å ville skynde seg 
langsomt i denne saken, og for 
vedtaket som lyder: «Rådman-
nen bes fremme forslag til 
prosess. Saken oversendes 
regionrådene for drøfting.» 
Kanskje kan det være tiltak 
godt nok at man rasjonaliserer 
møtefrekvens og gjennomfø-
ring noe?

Jevnaker er fortsatt en del 
av Oppland fylke, og vi er en 
del av merkevaren Hadeland, 
heldigvis.

Bør Jevnaker 
velge Ringerike?

vAlg: Bør Jevnaker velge Ringerike eller Hadeland, eller kan man fortsette som i dag?

Det er ingen tvil 
om at det er krevende 
å delta i to regionråd.


