
 

Møtereferat 
Lunner Næringsforum 

Møte nr. 1 

Dato:  27.8.2014 

Til stede:  Politikere: Harald Tyrdal, Trygve Brandrud (leder for næringsforumet), Line 

Jorung og Renate Michaelsen 
Administrasjonen: Tore M. Andresen og Ole Dæhlen 
Næringsforeningene: Knut Skollerud og Terje Gundersen 
 

Referent:  Ole Dæhlen 

Neste møte Torsdag 27. november kl 16-19 

 

Dette var det første møtet etter reorganiseringen av Næringskomiteen.  

Sak 1: Gjennomgang av reglement og arbeidsoppgaver for Næringsforumet 

Leder gjennomgikk deler av reglementet og hvilke arbeidsoppgaver forumet skal ha. Det ble påpekt 

at med ny organisering og med representanter fra næringsforeningen burde skape en mer uformell 

arena hvor ideer og tanker kunne få fritt spillerom. Forumet er åpent og det skal være anledning til å 

invitere utenforstående. Hvert møte bør ha en åpen post på agendaen. Det bør være fire 

forumsmøter i året. Representantene for næringsforeningene uttrykte at den nye organiseringen av 

forumet var meget positivt. 

Sak 2: Gjennomgang av Strategisk næringsplan 

Næringsplanen skal være forumets styringsverktøy. Næringsrådgiver gjennomgikk deler av 

tiltakslisten. Enkelte av tiltakene er ikke iverksatt av ulike årsaker som ble forklart forumet.  

Tiltak 5, driftsstøtte til Hadelandshagen kommer som politisk sak. Her søker Hadelandshagen 

driftsstøtte på 200.000 kr årlig for en ny treårsperiode. 

Tiltak 6, «Nært og naturlig» oppleves av forumet som lite kjent og det er et ønske at prosjektleder 

presenterer prosjekter under et forumsmøte. 

Tiltak 39, «delentrepriser» ønsker forumet å se nærmere på. Det bør arrangeres et grundigere kurs 

for aktuelle bedrifter rundt dette temaet. 

Sak 3: Detaljregulering rv4 Roa-Gran grense - Høringsuttalelse fra Roa nærings- og velforening 

Knut Skollerud presenterte foreningens forslag på utnyttelse av sentrumsområdet med ny 

kryssløsning. Foreningen går for Statens Vegvesen (SVV) sitt forslag om veiarm fra rundskjøringen, 

men ønsker å flytte pendlerparkering og kollektivterminal lenger sør mot Frøystad. Dette for å koble 

områdetet tettere med Frøystad og utnytte sentrumsarealene bedre. Forslaget er sendt SVV. 

Forslaget ble godt mottat i Næringsforumet. 



Sak 4: Miniseminar for næringslivet 

Det planlegges et nytt miniseminar for næringslivet i Lunner kommune. Dato ble fastsatt til torsdag 

30. oktober fra kl 16-19. Tema skal være kapitaltilgang for bedriftene. Hvordan søke om midler fra f. 

eks Innovasjon Norge. I tillegg bør bankene inviteres til å fortelle om lånemuligheter m.m. Det er 

også ønskelig at en bedrift med erfaringer rundt dette forteller sin historie. Seminaret starter som 

vanlig med mat og mingling.  

Sak 5: Hva ønsker næringsforeningene av saker  

Det ble ytret ønske om å få en grundigere forståelse av anbudsregler, bruk av rammeavtaler og 

hvordan Lunner kommune kan bruke flere lokale aktører, og en oppdatert oversikt over hva som 

skjer av utbygging på Harestua. 


