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Sak 1: Rådmannen informerte 

Tore orienterte kort om kommunereformarbeidet. 

Trygve Brandrud stilte spørsmål om kommunens engasjement rundt utviklingen av Stubbengmoen 

på Harestua. Krav om utvidelse av fylkesvegen pga trafikkøkning er en utfordring for realisering av 

feltet. Ordfører skal i møte med Oppland fylkeskommune neste uke for å diskutere dette. 

Fylkeskommunen har signalisert at de kan være en bidragsyter. 

Knut Skollerud stilte spørsmål om status for reguleringsplanen for Rv4. Reguleringsplanen skal i følge 

rådmannen merknadsbehandles i kommunestyremøtet i februar. Statens vegvesen har foreløpig ikke 

oversendt endelig plan til kommunen. 

Sak 2: Status på makebytte på Roshov 

Saken gjelder utvikling av næringsarealene på Roshov, Roa. Kommunestyret gav i desember sin 

tilslutning til at Lunner kommune kan gå videre i forhandlinger om et mulig makebytte for en av 

grunneierne på Roshov. 14. januar ble det gjennomført et oppstartsmøte med grunneier, ordfører og 

næringsrådgiver. Kravet fra grunneier ble gjennomgått og han ønsker et makebytte med rundt 2 

dekar regulert til vei og grøntarealer mot kommunens skogteiger på Koperud og Roa på rundt 210 

dekar. Det foreligger ingen takst på noen av eiendommene.  

I tillegg er det en annen grunneier som også blir berørt av regulert vei. Det vil bli gjennomført et 

møte med denne grunneieren mandag 26. januar. 

Næringsforumet diskuterte saken og det var ulike meninger og innfallsvinkler. Statens vegvesen 

(SVV) skal ikke bygge planlagt brakkerigg på sin tomt og behovet for en snarlig løsning er ikke lenger 

til stede. SVV vurderer eiendommen som et aktuelt makebytteareal, alternativt erstatningstomter i 



forbindelse med grunnerverv til Rv 4. Det er derfor en del usikkerhet rundt SVV som en bidragsyter 

for å få på plass regulert vei. 

Følgende kan oppsummeres som signaler fra næringsforumsmedlemmene: 

- Roa trenger en helhetlig plan  

- Hvor stor verdi er det for Lunner kommune å kjøpe seg en veirett 

- Det må avklares med den andre grunneieren før man går videre i prosessen 

- Bytteforholdet er urimelig 

- Sikrer man seg veirett nå har kommunen denne for all fremtid 

Sak 3: Status Roa Torg 

Prosjektgruppen bak Roa Torg har informert kommunen at de kommer til å iverksette første 

byggetrinn. Dette omfatter et påbygg på eksisterende bygg med forretninger på gateplan og 

leiligheter i etasjene over. Plantegningene viser også interessante bro-løsninger over Vigga som gir 

tilgang på deler av Roshovfeltet. Næringsforumet uttrykte at dette vil være et positivt prosjekt for 

utviklingen av Roa. 

Sak 4: Planlegging av miniseminarer: 

Program og dato for første miniseminar er på plass. Dette er et seminar i samarbeid med 

klimapådriver. Temaet er miljøstyringssystem for bedrifter og seminaret arrangeres tirsdag 10. 

februar fra kl 16-19. Invitasjon sendes næringslivet. 

Innhold og tema for neste seminar ble diskutert i næringsforumet: 

Tema: Hvordan kan etablerte bedrifter hjelpe nyetablerte? Nettverksbygging og fadderordninger. 

Veletablerte bedrifter med stor ordreinngang opplever ofte at de ikke har kapasitet til å ta på seg nye 

oppdrag. Man burde derfor gi oppdrag til nyetablerte bedrifter, selv om dette er en konkurrent. 

Næringslivet burde bli flinkere til å bruke lokale bedrifter for å støtte opp hverandre. I tillegg burde 

kommunen kjøpe lokale varer og tjenester. Dette er også et tiltak i næringsplanen. Kort oppsummert 

ble næringsforumet enig om følgende: 

- bruke etablererveileder, Hadelandshagen og innkjøpskoordinator til å si noe om temaet 

- høre med Innovasjon Norge om de har noe rundt fadderordning 

- Larvik har en slik fadderordning, sjekke ut dette 

- I tillegg skal en lokal bedrift presentere seg, dette vil bli et fast innslag for miniseminarer  

- miniseminaret skal arrangeres i april, første uke etter påske 

Sak 5: Kommunereform – hva har det å si for næringslivet? 

I forbindelse med arbeidet rundt kommunereformen og mulighetene for å etablere en ny kommune 

på Hadeland, skal det arrangeres et eget informasjonsmøte for næringslivet. Møtet skal arrangeres 

på Hadelandshagen tirsdag 3. februar kl 19. Det oppfordres at spesielt næringsforeningene er til 

stede på dette møtet. 

Næringsforumet diskuterte temaet og spesielt hvilke muligheter en ny kommune kan bidra til vekst i 

næringslivet: 

- det vil være enklere å planlegge rett næring på rett sted 

- enklere å etablere næringsklynger 



Ordfører hadde tidligere på dagen hvert på studietur til Re kommune og informerte om erfaringer 

derfra: 

- fokus på næringslivet var et viktig element i hele sammenslåingsprosessen 

- kommunenes ressurser og kompetanse innen næringsutvikling fikk et positivt løft 

- enklere å drive helhetlig arealplanlegging 

- enklere å samarbeide med næringslivet 

Sak 5: Åpen post 

Trygve Brandrud etterlyste møtereferatene på iPolitiker. Samtlige referater skal legges ut i mappen 

for Næringsforumet i tillegg ti at de legges ut på kommunens nettsider under Næringsutvikling 

Gjennomgang av bedriftslisten: 

Næringsrådgiver ajourfører jevnlig bedriftslisten. Nyregistrerte bedrifter for 2014 ble gjennomgått og 

det er stor oppblomstring av nye selskaper. 99 nyetableringer i 2014. 


