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� Om Innovasjon Gardermoen

� Regional utvikling, muligheter 

� Privat/offentlig næringssamarbeid 



Innovasjon Gardermoen
Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen

Etablert 1999 - ca 170 medl

Et aktivt miljø for næringsutvikling! 

Nonprofit - inntektene investeres i  
medlems- og prosjektutvikling.

Våre mål: 
� Økt lønnsomhet og vekst for våre medlemmer 
(utvikle business gjennom nettverket)

� Bidra til regional utvikling og best mulig 
rammebetingelser for bedriftene 

Vårt fokus: 
� Nye forretningsmuligheter                                        

� Fremtidsrettet tenkning og nyskapning

� Stimulere til nytenkning og utviklingsprosjekter         
i regionen



Innovasjon Gardermoen
Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen

Fokusområder:

� Utvikling av/tilbud til eget medlemsnett

� Næringsutvikling på lokalt/regionalt nivå

� Etablerertjenesten på Romerike (Akershus 
Fylkeskommune)

� Utviklingsprosjekter i samarbeid med                    
- Akershus fylkeskommune (utdanningstilbud) 
- NAV Akershus (arbeidstiltak) 
- Ungt Entreprenørskap i skolen
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Innovasjon Gardermoen - vårt team

Steinar Kristensen    
Veileder og kursholder

Siviløkonom NHH                                    

Ledelse og salg                                        

Nestlé, SC Johnson, 

NMD, OPG Group

Villfred Bjørnnes                                                                                                    
Veileder og kursholder

Fagskole fiskeindustri og landbruk                                                                  

Ledelse, økonomi, bedriftsrådgivning                                                                                         

Brdr Aarsæther, Båtsfjord Havfiskeselskap,  

Samdriftskonsernet, Mirage                                                          

Etablerertjenesten i Akershus siden 1996 

Olaf Dønnum  
Veileder

Agronom/legemiddelkonsulent                                                                     

Ledelse og salg                                                                                                         

Alfa Laval, Nycomed, Pfizer, Medeco

Janne Sætereng   
Admin. veiledertjenesten

Teknisk høyskole, Handelsskole                                                                                    

Marked og salg, regnskap

Oslo Kommune, Oslo Sporveier, 

Dine Penger, ACN 
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• Vi arbeider for bedriftsutvikling og 

medlemmenes næringsinteresser, på flere 

arenaer, både lokalt og regionalt.

• Hvert år arrangerer vi 15-20 møteplasser for 

næringslivet og kommunene på Øvre Romerike 

(frokostmøter, temamøter, konferanser, 

kundetreff)

Innovasjon Gardermoen

Vår forretningside

er at business 

skapes gjennom 

nettverk og

relasjoner 
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Innovasjon Gardermoen

Vår forretningside

er at business 

skapes gjennom 

nettverk og

relasjoner 



Innovasjon Gardermoen
Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen

Medlemsfordeler:

� Del av regionalt nettverk/nettverksbygging
� Nye møtearenaer (tema-/nettverksmøter)
� Bransjeoversikt og kontaktinfo medlemmer
� Tilgang til markedskanaler: 
- Annonsering i nyhetsbrev
- Redaksjonell omtale nyhetsbrev/deling på Facebook
- Synliggjøring av medlemmer  på vår Facebookside

� Kurs og seminarer
� Gardermokonferansen (årlig)
� Tilgang til nyttig informasjon om regionen                                           
(lenker til alle kommuner, info om 
utviklingsprosjekter, viktige firmalenker)



Vårt marked og viktigste samarbeidspartnere

� Indre markedsområde: Romerike 
� Ytre markedsområde: Gardermoregionen (34 kommuner) 

Dvs Romerike, Hadeland-/Gjøvik-/Hamar-/Glåmdalsregionen,
alle innenfor en radius på 85 km fra flytårnet på Oslo Lufthavn) 

� Offentlige premissgivere som Akershus fylke og kommunene er 
naturlige samarbeidspartnere

� Naturlig og nær tilknytning til Øvre Romerike Utvikling (ØRU)



Markedet 

Romerike
ca 6000 bedr/284000 innb.

(Øvre 6 komm/ Nedre 7 komm)

Gardermoregionen
ca 20000 bedr/>5000000 innb

(5 delregioner, 34 komm )                         

Romerike, Hadeland, Gjøvik, Hamar, Glåmdal



Gardermoregionen – en arbeidsmarkeds - og boregion 
ca 20000 bedrifter/5000000 innbyggere fordelt på 5 delregioner/34 komm

(Romerike, Hadeland-, Gjøvik-, Hamar-, Glåmdalsregionen)



2011

30,8%
29,3 %

23,4 %

16,5 %

• 560 000 innbyggere i Akershus
• 8 av 10 bor i tettbebyggede områder
• Akershus og Oslo har 1,2 millioner innbyggere
• 150 000 nye innb. i Akershus frem til 2030
• 750 000 flere i hovedstadsregionen frem til 2060
• Hovedstadsregionen skal vokse til 2 millioner 
mennesker

• Europas raskest voksende hovedstadsområde

1980
Illustrasjonen viser økningen i innbyggertall i de ulike 
regionene i Akershus fra 1980 til 2011. 

Akershus



350.000 
innbyggere
innen 2030

Romerike
5.000 + nye 
innb. pr år
= 2 % økning Ett nytt 

Gjerdrum 
hvert år



Næringsutvikling 

Næringsutvikling er mange ting -
fra arbeid med infrastruktur/samferdsel, utvikling av næringsplaner og 
næringsområder, markedsføring av lokal/regional attraktivitet, lokal 
prosjektutvikling osv. 

Næringsutvikling er i stor grad samhandling -
mellom ulike næringsaktører, forsknings- og kompetansemiljøer               
og offentlige myndigheter. 



Næringslivets behov og ønsker

� Forutsigbare og like rammebetingelser for utbygging            
og lokalisering av næringsvirksomhet

� Lett tilgjengelig informasjon om muligheter for etablering 
i  regionen (”lokaliseringsfaktorer” som tomtemuligheter, 
priser, infrastruktur, boligområder, bomiljø osv ). 

� Rask og effektiv saksbehandling i næringsrelaterte plan-
og byggesaker



Suksessfaktorene for å lykkes i kommunal/   

regional næringsutvikling:

� Langsiktighet og forutsigbarhet 

� Effektiv arealplanlegging 

� Helhetlig tenkning og vekt på kvalitetsmessig  

gode løsninger
� Samarbeidsvilje på tvers (offentlig/privat) 



Næringsutvikling i Gardermoregionen
Hvordan samarbeide mot framtida?

Utfordringen 

� Å finne/utvikle samarbeidsprosjekter som kan gi synergier mellom 
privat og offentlig innsats for næringsutviklingen i Gardermoregionen 

� Etablering av samarbeidsforum og samarbeidsrutiner for å få til 
mest mulig effektiv ressursbruk (felles tiltak, eller i hvert fall  
samordnede tiltak fundert på felles strategi og mål)



Vår løsningsmodell er

bygd på følgende

forutsetninger: 



Næringsutvikling i Gardermoregionen
Hvordan samarbeide mot framtida?

Næringslivets ansvar

� Klargjøre hvilke saksområder og saker næringslivet er opptatt  
av ift kommunen

� Beskrive hvordan kommunen kan tilrettelegge for å oppfylle 
næringslivets behov

� Søke best mulig dialog og forum for samarbeid med 
kommunen om tilrettelegging og planlegging av 
næringsprosjekter



Næringsutvikling i Gardermoregionen
Hvordan samarbeide mot framtida?

Kommunens ansvar

� Beskrive hvordan kommunen kan tilrettelegge for å oppfylle 
næringslivets behov

� Etablere forum for samarbeid med næringslivet om 
tilrettelegging og planlegging av næringsprosjekter

� Utvikle samarbeidsplattformen og oppgavene som skal løses i 
fellesskap



Næringsutvikling i Gardermoregionen
Hvordan samarbeide mot framtida?

Kommunikasjon - Næringslivets ansvar

Kommunikasjon til næringsliv og beboere om utvikling/ hva som 

skjer i kommunens næringsliv, herunder:

- Hvilke hovedsaker er næringslivet opptatt av?

- Viktige bedrifter i kommunen (fyrtårnsbedrifter) 

- Bedrifter som representerer ny teknologi/innovasjon/nyskapning 

(etablerte bedrifter og/eller gründere)

- Nye bedrifter som vil etablere seg i kommunen (nye arbeidsplasser)

- Hva kommunen gjør for utvikling av næringslivet i kommunen 



Næringsutvikling i Gardermoregionen
Hvordan samarbeide mot framtida?

Kommunikasjon -kommunens ansvar:

� Ansvar for kommunikasjon til næringsliv og beboere om 
utvikling/ hva som skjer i kommunen, herunder : 

- drift av egne websider
- nyhetsbrev
- chatordning
- osv 



Innovasjon Gardermoen
Ditt bedriftsnettverk i Gardermoregionen

Målsettingen for vår satsing i                                  

Eidsvoll og Nannestad 

(+Hurdal og Nes):

Å hjelpe kommunene til å få sin 

del av veksten i regionen

For å få det til måtte næringslivet  

og kommunen få etablert noen 

felles strategiske mål og tiltak, og 

et forum for dialog om oppfølging 

av aktiviteter for å realisere 

målene
www.innovasjon-gardermoen.no



Næringslivsforum ogNæringsråd 

Samarbeidsforum og nettverk for næringslivet og det offentlige

Mål

� Være en solid brobygger mellom privat næringsliv og off. myndigheter 

� Utvikle eksisterende bedrifter og arbeide for flere lønnsomme 

arbeidsplasser og et godt miljø

� Skape best mulige vilkår for nyetablering 

Strategi

� Bygge nettverk, utvikle møteplasser, og sikre bedre kommunikasjon 

mellom næringslivet og kommunen

� Markedsføre og promotere kommunen



Organisering - skjematisk

Eidsvoll Næringslivsforum

- åpent for alle bedrifter i Eidsvoll og regionen rundt

- IG koordinator /sekretariat

Eidsvoll Næringsråd
- kommunens representanter 

og styret i ENF  

Næringsrådet er kommunens 
møteforum, men hvor næringslivet 
og kommunen møtes og drøfter 
saker av felles interesse

Styret 
i

Eidsvoll Næringslivsforum
- Ivareta medlemmenes interesser

- Jevnlige møter med kommunen

- Stille på valg, etterleve vedtekter

- Må være medlemmer i IG

- IG koordinator /sekretariat



Næringsutvikling i Gardermoregionen
Hvordan samarbeide mot framtida?

NÆRINGSRÅDET

Er ”kommunens møte”, men samtidig samarbeidsforumet hvor det  
private næringsliv og kommunen diskuterer saker av felles interesse

ORGANISERING/GJENNOMFØRING

Jevnlige (månedlige) felles møter

Forslag til agenda fra leder i Næringsrådet + forslag fra Styret i Næringsforumet

Viktigste felles informasjonskanaler = Temamøter (Temafrokoster) + kommunens 
nettsider + media                     



Eidsvoll Næringslivsforum (Eidsvoll Næringsnettverk)

Aktiviteter
� Kvartalsvise åpne frokostmøter med kommunen

- arrangeres i samarbeid med Eidsvoll kommune

- forum for åpne diskusjoner om medlemmenes behov

- skal formidle oppdatert info om endring i vilkår og aktivitet siste periode 

- motta innspill fra næringsinteresserte deltagere

- informasjon fra kommunen om hva som skjer/saker de jobber med 

� Tilbud om IGs øvrige programmer, se www. innovasjon-gardermoen.no

� Temafrokoster/Kurs og opplæring

� Etablererveiledning

� Web/Facebook/Nyhetsbrev: nyheter og linker

� Gardermokonferansen

� Arrangere styremøter, årsmøter og valg i Eidsvoll Næringslivsforum

Rammer 

� Administreres av styret i Eidsvoll Næringlivsforum

� Assisteres av Innovasjon Gardermoen 



Kringler Gårdsbryggeri – satser på lokalt øl
v/ Helge Opsahl, daglig leder ved Kringler Gjestegård

Samarbeid mellom næringsliv og rådgiver for å få flere ut i arbeid

Jobb og muligheter – Historier om å lykkes
v/ Trine Mørch, Karriererådgiver i Din Utvikling

Søker styrket samarbeid med det lokale næringslivet

Eidsvoll Ullensaker Blad sin satsing i Gardermo-regionen , nå og framover
v/ Roger Aarli-Grøndalen, Redaktør i EUB

Nytt fra administrasjonen:
- Status: pågående og nærstående utbygginger i Nannestad 
- Effekten av omorganisering
v/ Paul Glomsaker, rådmann i Nannestad

Frokostmøte for næringslivet i Nannestad
Nannestad kommunehus, 09. juni 2016 

Agenda



Satser på boligbygging i Sundet

Skibladnersvingen – presentasjon av prosjektet
v/ Bjørn Dæhli, daglig leder i Skibladnersvingen AS

Et av norges største boligbygge-prosjekt realiseres på Lundsjordet

1814-byen - fra drøm til virkelighet
v/ Tim Holmvik, daglig leder i Hobrå Eiendom AS

Ambassadørbedrifter i Eidsvoll

Norgeshus Jos Bygg – Hedret for effektivisering ved hjelp av ny teknologi
v/ Jon-Olav Sigvartsen, styreleder i Norgeshus Jos Bygg AS

Orientering om pågående saker i planavdelingen i Eidsvoll kommune:
Vedtatt næringsutviklingsplan, rullering av kommuneplanen, rullering av kommunedelplan for Råholt, 
områdereguleringsplan for Sundet og andre planoppgaver
v/ Sissel Pettersen,  plansjef i Eidsvoll Kommune

Frokostmøte for næringslivet
Badet kulturhus, 14. juni 2016 

Agenda - Draft



2 viktige konferansedatoer!    

Gardermokonferansen torsdag 3. nov 2016

Næringslivskonferansen Jessheim 10./11. mai 2017


