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Sak 1: Gjennomgang av Strategisk næringsplan og oppstart revisjon 

Strategisk næringsplan er moden for en revisjon da mange av tiltakene er gjennomført. Planen ble 

vedtatt høsten 2013. Planen med tiltak ble utviklet etter en idédugnad med næringslivet. Strategiene 

og de 41 tiltakene ble gjennomgått. Formålet med gjennomgangen var å sette nyvalgt næringsforum 

inn i tematikken og drøfte de ulike tiltakene. Følgende kommentarer/innspill oppsummeres her: 

 Selve planen er lite synlig på kommunens hjemmeside, denne bør legges på forsiden under fanen 

«næring».  

 Burde bruke Hadelandshagen mer aktivt som møtearena. Ref fagkvelden i januar for 

byggebransjen hvor nesten 50 personer deltok fra bygg og anleggsbransjen. 

 Utvikle en ny møteplass for næringslivet; uformelle månedsmøter på cafè/pub. 

Næringsforeningene oppfordres til å prøve ut dette. 

 Kommunen bør etablere en facebookgruppe for næringslivet og legge ut nyheter her i stede for å 

sende ut e-post. Eklere å følge med. 

 Angående stedsutviklingsprosjektet på Roa; viktig at erfaringene fra Pilotveilderen for Harestua 

legges til grunn. 

 Kommunens bruk av Lupro sine tjenester. Viktig å avklare forventinger. Kommunen skal delta på 

Lupros strategidager. 

Sak 2: Status næringsforeningene 

Roa nærings- og velforening: 

Har jobbet med medlemslisten og fått inn nye medlemmer. Har pr d.d. ikke oversikt over riktig antall 

medlemmer.  

Grua og Harestua næringsforening: 

Har økt fra 16 til 34 medlemmer siden oppstart. Idédugnaden som ble gjennomført på Grua gav 

mange nye medlemmer. Det er utfordrende og engasjere medlemmene.   

 



Sak 4: Åpen post 

Sammen med møtereferat sendes følgende: 

- Strategisk næringsplan 

- Oppland fylkeskommunes boligutredning fra mars 2015  

Etter kommentar fra Line Jorung angående statistikken i boligutredningen fremkommer i denne at 

befolkningen pr 1.1.14 er fordelt følgende: 

Harestua:  2523 

Grua:   3366 

Lunner:   3083   

Tallene som Prognosesenteret bruker er feil. Her er Roa inkludert i Grua-tallene. Tallene som 

kommunen alltid opererer med er skolekretstall, disse er som følger: 

 

 

Det er sendt en henvendelse til Prognosenteret om denne feilen.  

Befolkningssammensetning fordelt etter alder pr. skolekrets (1.1.2014)

I alt 0 - 5 6 - 15 16 - 19 20 - 39 40 - 66 67 - 79 80 - 89 90= >

Harestua 2570 166 333 134 589 992 270 80 6

Grua 1645 107 242 98 416 628 123 25 6

Sum sør 4215 273 575 232 1005 1620 393 105 12

Nordbygda 4729 236 552 266 1037 1866 522 184 66

Totalt 8944 509 1127 498 2042 3486 915 289 78

Beboere på LOS inngår i tallgrunnlaget for Nordbygda


