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Ullensaker kommune
Plan og næring

SAKSUTSKRIFT

Utv.saksnr Utvalg Møtedato
213/09 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.09.2009
68/09 Herredstyret 28.09.2009

NÆRINGSPLAN FOR ULLENSAKER 2009-2020

Vedtak
Det framlagte utkast til næringsplan, datert 25.8.09, vedtas som Næringsplan for Ullensaker 
for perioden 2009-2020.

Næringskomiteen rapporter årlig til Herredsstyret.

Rett utskrift

Turi Kobbhaug
Formannskapssekretær

Sendt:
• Saksbehandler til videre forføyning
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Saksprotokoll i Herredstyret - 28.09.2009 
Behandling:
Av 45 representanter var 43 tilstede medregnet møtende vararepresentanter.

Repr. Ole Korslund (AP) fremmet flg. tilleggsforslag som senere ble gjort om til 
oversendelsesforslag:
Innsatsområde: Infrastruktur og rammevilkår - Tiltak/handlinger:
Tillegg: ”busslommer” etter busslinjer 2. linje.

Tillegg under målsettinger:
• Legge til rette for at togtilbudet til regionsenteret Jessheim blir vesentlig forbedret.

Tillegg under tiltak/handlinger:
• Aktivt arbeide for realisering og bygging av stasjon/stoppested Jessheim vest på 

Gardermobanen.

Repr. Eva Gullichsen (AP) fremmet flg. forslag om et nytt femte innsatsområde som senere 
ble gjort om til oversendelsesforslag:
Innsatsområde: Høyere utdanning og kompetansebedrifter
Målsettinger:

• Legge grunnlaget for et mer allsidig næringsliv og arbeidsmarked
• Få et nytt tilbud om høyere utdanning lokalisert til kommunen 
• Utnytte vår posisjon som knutepunkt for å få lokalisert bedrifter med salg av 

kompetanse som hovedaktivitet.

Tiltak/handlinger:
• Aktiv kontakt med Høgskolen i Akershus for å få lokalisert deler av deres aktivitet til 

Ullensaker
• Aktiv markedsføring ovenfor bedrifter i kategorien kompetansebedrifter
• Aktiv markedsføring ovenfor bedrifter som vurderer omlokalisering av sitt 

hovedkontor.

Repr. Roger Axelsson (V) fremmet flg. tilleggsforslag som senere ble gjort om til 
oversendelsesforslag:

1. Målsettinger ”utdanning – kunnskap”
Luftfarts-, romfarts- og forsvarsindustri og tjenester tas med.

2. Målsetting ”Infrastruktur og rammevilkår”
Jernbaneforbindelse Hønefoss – Roa – Gardermoen tas med.

3. Kommunen har også en rolle som bruker/kunde.

Votering: Hovedutvalg for overordnet planleggings innstilling ble enstemmig vedtatt.
Oversendelsesforslagene ble enstemmig vedtatt oversendt Næringskomitéen.
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Saksprotokoll i Hovedutvalg for overordnet planlegging - 21.09.2009 
Behandling:
Av 11 representanter var 11 tilstede medregnet møtende vararepresentanter.

Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig anbefalt.

Innstilling
Det framlagte utkast til næringsplan, datert 25.8.09, vedtas som Næringsplan for Ullensaker 
for perioden 2009-2020.

Næringskomiteen rapporter årlig til Herredsstyret.
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RÅDMANNENS INNSTILLING
Det framlagte utkast til næringsplan, datert 25.8.09, vedtas som Næringsplan for Ullensaker 
for perioden 2009-2020.

Næringskomiteen rapporter årlig til Herredsstyret.

Ullensaker, 14.09.2009

Arne Bruknapp
Rådmann
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Saksbehandler: Elisabet Frøyland
Vedlegg: 1. Næringsplan, utkast datert 25.8.09.

2. Mal for rapportering
Saksdokumenter: 1. HST- sak 12/07 Næringsutvikling etter nedleggelsen av SNP

2. Strategi for kommunesamarbeidet på Øvre Romerike 2007-2010
3. HST-sak 71/06 SNP- Gardermoregionen 2002-2006. Rapport 

Syvertsen-utvalget.

SAKEN GJELDER
Ullensaker kommune har jobbet aktivt med næringsutvikling i en årrekke. De siste årene har 
kommunen også støttet regionalt næringsarbeid, samtidig som kommunen – på grunn av sin 
rolle som vertskommune for hovedflyplassen - ønsker å være aktiv tilrettelegger for positiv 
næringsetablering innenfor egne grenser. Dette har resultert i sterk markering av 
næringssatsing i kommuneplanen, oppnevningen av næringskomiteen har synliggjort dette 
ytterligere.

Næringskomiteen ble etablert som fast komité av herredsstyret den 4.12.06, og fikk som 
mandat å arbeide aktivt for å utvikle de ulike elementer i Ullensaker kommunes 
næringsstrategi som herredsstyret har vedtatt i bl.a. kommuneplanen.

Næringskomiteen består i inneværende valgperiode (2007-2011) av:
Ingfrid Oddveig Tveit, leder (FRP)
Tim Holmvik, nestleder (H)
Ingunn Ulfsten, (KRF)
Tron Erik Hovind, (SP)
Terje Enger, (SV)

Et av Næringskomiteens mål har vært å utarbeide forslag til næringsplan for Ullensaker. Som
del av arbeidet med næringsplan, har det også vært gjennomført møter med bedrifter og 
utviklingsmiljøer. Herunder et næringsseminar med deltakere fra politikere, regionale aktører 
og bedrifter i kommunen. Det har vært vektlagt å dokumentere status og herunder hvilke 
næringsmiljøer som dominerer næringslivet i kommunen, dette for å ha et godt grunnlag for 
fastsetting av strategier, mål og tiltak. For planens innhold vises det til den vedlagte 
næringsplanen.

I mandatet for næringskomiteen ligger også et ansvar for gjennomføring og oppfølging av 
næringsplanen. Rådmannen har ansvar for tilrettelegging av nødvendige prosesser for 
oppfølging og gjennomføring av planen, bl.a. som sekretariat for næringskomiteen jf kapitel 7 
i planen. Næringskomiteen legger opp til å rapportere årlig til herredsstyret i september på 
indikatorer vedr oppfølging av planen. Komiteen ba i sitt siste møte om at det utarbeides en 
mal, denne er vedlagt saken.

I samråd med komiteen fremmer rådmannen saken for sluttbehandling i Herredsstyret.

KONKLUSJON
Rådmannen anbefaler at det framlagte utkast til næringsplan vedtas som Næringsplan for 
Ullensaker for perioden 2009-2020.

Melding om vedtak sendes:
• Saksbehandler


