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Neste møte Torsdag 27. november kl 16-19 

 

 

Sak 1: Gjennomgang av politiske saker 

Formannskapet og kommunestyret skal behandle tre politiske saker som omhandler 

næringsutvikling. Disse sakene ble presentert og ulike problemstillinger ble drøftet. 

Sak 1: Avtale mellom Gjøvikregionen og Hadeland og Ringerike reiseliv og kommunene: 

Ingen generelle tilbakemeldinger utover sakens innstilling. 

Sak 2: Videreføring av driftsstøtte til Hadelandshagen 

Forumet er positive til arbeidet som utføres av næringshagen og at kommunen bør gi driftsstøtte. 

Derimot var forumet tydelige på at størrelsen på driftstøtten burde nedjusteres og gjenspeile kuttet i 

tjeneste 3252 «Tilrettelegging og bistand for næringslivet». I tillegg burde lokale 

næringsutviklingstiltak som miniseminarer for næringslivet og støtte til næringsforeningene 

prioritertes. Disse tilbakemeldingene utformes som uttalelse i saken. 

Sak 2: Evaluering og planlegging av miniseminar  

Forrige miniseminar med tema «Hvordan skaffe penger» var et bra seminar og det er et ønske at 

første seminar kommer så tidlig som mulig på nyåret. 

Forumet foreslo følgende tema for neste miniseminar; nettverksbygging – hvordan bruke hverandres 

tjenester. Se på muligheter for «fadderordninger» hvor en større bedrift hjelper nyoppstarta 

bedrifter. La bedriftene få presentere seg under seminaret. 

Oppfølging miniseminarene: 

 Fire seminarer pr år, hvorav ett burde være gruppearbeid lik idéverkstedet til Næringsplanen 

 Tema til første møte i 2015: Nettverksbygging – hvordan bruke hverandres tjenester og 

fadderordning for nystarta bedrifter 

 Presentasjon av bedrifter  



Sak 3: Utvikling av næringsarealer på Roshvov 

Forumet ble presentert status for utvikling av Roshov hvor blant annet Statens Vegvesen har planer 

om å bygge en midlertidig brakkerigg. Enkelte grunneiere som er berørt av reguleringsplanen er 

negative til en fremtidig utvikling. I den forbindelse har kommunen fått en henvendelse fra en av 

grunneierne om et eventuelt makebytte for å få på plass planlagt hovedvei inn til området. Lunner 

kommune eier i tillegg bo- og næringstomter i området som eventuelt kan selges for å delfinansiere 

veien.  

Næringsforumet gav følgende tilbakemeldinger: 

 mener området er svært aktuelt for utvikling  

 først bør det gjennomføres dialog med SVV ang bygging av vei 

 det bør være alternativer til veiadkomst, evt. se på muligheter for omregulering 

 problemstillingen bør presenteres Roa nærings- og velforening. Næringsrådgiver inviteres til 

førstkommende møte onsdag 26. november. 

 

Sak 4: Møtedatoer for Næringsforumet 2015 

Det er lagt frem forslag til fire møter i 2015. Forslag til uker sendes medlemmene pr e-post. Møtetid 

vil være fra kl 16-19.  

 

Sak 5: Åpen post/diverse  

Det ble foreslått at næringsrådgiver lager et julebrev som beskriver næringsaktivitetene for 2014, 

spesielt informere om miniseminarene. Næringsrådgiver sender julebrevet til samtlige bedrifter i 

løpet av desember. 


