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Sak 1: Orienteringssaker: 

Næringsrådgiver orienterte om møtet med Vinmonopolet. Lunner kommune skal i løpet av høsten 

2017 sende Vinmonopolet en oppdatert oversikt over detaljhandelen for Roa og Harestua. 

Vinmonopolet vil i 2018 komme på en befaring. Viktig at potensielle lokaler ligger til rette før en 

eventuell beslutning om lokalisering. 

Det ble også orientert om folkemøtet på Grua som ble gjennomført 22. mai. Veldig positivt med 

lokalt engasjement, men det ble påpekt manglende involvering av Grua og Harestua næringsforening 

(GHN) og hvorfor det nye «Grua Forum» ikke har tatt kontakt med dem. 

Sak 2: Politisk sak: Videreføring av driftstøtte til Hadelandshagen for tre nye år. 

Næringsforumet er positive til kommunens årlige driftstøtte, men for å understreke viktigheten med 

arbeidet som utførers ønsker forumet at driftsstøtten økes ytterligere. Forumet fremmer følgende 

forslag: Lunner Næringsforum mener at kommunens bidrag bør styrkes med 50.000 kr til 250.000 kr i 

årlig driftsstøtte til Hadelandshagen. 

Sak 3: Status næringsforeningene 

Roa nærings- og velforening har i sitt årsmøte vedtatt å splitte vel-delen i arbeidet med å etablere 

Lunner næringsforening. De har sendt en henvendelse til GHN om sammenslåing. GHN har 

styrevedtak på å slå seg sammen med Roa, men ikke behandlet i årsmøte.  

Sak 4: Veien videre for kommunens næringssatsing 

I forbindelse med at næringsrådgiveren har sagt opp sin stilling, ble det diskutert en del rundt 

kommunens næringssatsing. Forumets konklusjon er at kommunen bør fortsette å ha en 

næringsrådgiver. Det har for næringslivet vært bra å ha en kontaktperson inn mot kommunen. Av 

endringer bør kommune ha en bedriftsdatabase som bidrar til at lokalt næringsliv på en enklere måte 

får oversikt over hvilke bedrifter som finnes.  

  


