Referat
Frokostmøte for bedrifter på rådhuset i Rælingen kommune 14. juni 2016
Første møte i interimstyre i bedriftsnettverk 22. juni 2016

Artikkel og referater
Artikkel på nettsidene: Frokostmøte for bedrifter hadde godt fremmøte

Vi er godt fornøyd med at 40 bedriftseiere i Rælingen kom på frokostmøtet
tirsdag 14. juni. Det lover godt for etablering av bedriftsnettverk og næringsråd,
sa ordfører Øivind Sand. Rådmann Eivind Glemmestad innledet om Fjerdingby
sentrumutviklingen, og det var informasjon om bedriftsnettverk ved
Steinar Kristensen fra Innovasjon Gardermoen. Kommunalsjef Mette Aasrud
rundet av om hvordan vi kan få til mer dialog mellom kommunen og bedriftene
fremover.
Rådmann Eivind Glemmestad fortalte om planer for sentrum på Fjerdingby med planlagt
bygging av leiligheter, noe forretninger og et kommunalt bygg. Kommunalt bygg vil være for
kulturskole, ungdomshus, helsestasjon og bibliotek som vil trekke mange
besøkende. Glemmestad informerte at det vil kunne bli mulig å leie seg inn på kontorplass
for bedrifter som er interessert i det. Av aktuelle forretninger er blant annet matbutikk,
blomsterbutikk og apotek. Treningssenter vil kunne være ønskelig. Vinmonopol kan også bli
aktuelt når handelsvirksomhet er etablert. - Vi er åpen for etablering av nesten hva som helst
for å generere aktivitet, sa rådmannen.
Det var engasjement også fra de fremmøtte som hadde spørsmål, ønsker og innspill. Blant
annet ble det spurt om hvilke muligheter Rælingen kommune har for bedrifter som vil
etablere seg i Rælingen. Det kom konkrete ønsker og spørsmål om Fjerdingby sentrum hvor
det er tenkt å bli et torg, leiligheter og også et aktivitetslokale. Det var også innspill om at et
næringsråd må gjelde for hele kommunen og ikke bare for sentrum. Det kom også konkrete
innspill til innhold i et neste møte i et bedriftsnettverk. Blant annet var det interesse for å høre
mer om målene til Rælingen kommune og hvor kommunen vil.
Interimstyre for bedriftsnettverk
Allerede onsdag 22. juni vil et interimstyre med tre personer fra næringslivet i Rælingen sette
seg sammen med NAV Rælingen og planlegge bedriftsnettverk for bedrifter og et neste
møte i Rælingen. Det var på forhånd avtalt med tre personer som vil være med i videre
planlegging slik at et slikt planleggingsmøte vil la seg gjøre.
Når møte i bedriftsnettverk er avholdt onsdag 22. juni og neste møte for bedrifter i Rælingen
er planlagt, vil det bli sendt ut mer informasjon fra frokostmøtet 14. juni og om neste møte til
bedriftene.
Næringsråd til høsten
Kommunalsjef Mette Aasrud mente at en sak om etablering av næringsråd i Rælingen
kommune vil kunne bli behandlet i kommunestyret og være på plass til høsten.

Har du spørsmål eller innspill?
Har du som bedriftseier spørsmål eller innspill, om Fjerdingby sentrumsutvikling eller annet,
kan du rette det direkte til rådmann Eivind Glemmestad: epost:eivind.glemmested@railngen.kommune.no eller e-post:
postmottak@ralingen.kommune.no
Her er litt mer utfyllende informasjon og oppsummering fra frokostmøte:
Rådmann Eivind Glemmestad informerte at det årlig er 40.000 besøkende til bibliotek og
helsestasjon og at disse stedene planlegges lagt til et kommunalt bygg i Fjerdingby sentrum.
Leiligheter planlegges på bygget og ventes bygget fra 2018. Kommunestyremøtet 15. juni
behandler sak om utvikling av Fjerdingby og sak om utvidelse av Marikollhallen.
Innspill og tanker fra deltakere på møtet om Fjerdingby-utviklingen var:
-

Torget – det vil kunne initiere tilbud som konserter.
Vil det være behov for en resepsjonstjeneste? En felles informasjon som viser
tjenestene.
Hva med påvirkning av ungdom? Det er kort avstand til skolene og om det blir
vinmonopol der.

Steinar Kristensen fra Innovasjon Gardermoen fortalte om eksempler fra kommuner i
Gardermoen-området. Han anbefalte bedriftsnettverk for Rælingen. Kristensen nevnte også
Etablerertjenesten som et tilbud med ca. 30 kurs årlig for bedriftsetablerer på Øvre og Nedre
Romerike. Samarbeidspartnere er også Akershus fylkeskommune og NAV Akershus. Ung
entreprenør i skolen på ungdomstrinnet ble også tatt frem som et eksempel på samarbeid
som fungerer godt. Det er ventet en økning på 350.000 innbyggere i området Gardermoen
og Oslo-området de neste 14 årene, - i 2030. Det vil si 2500 innbyggere mer per år.
Kristensen viste til Eidsvoll næringslivsforum som er åpent for alle bedrifter. Et næringsråd er
kommunens møte med administrasjonen i førersetet. Det kan være 3-4 møter per år. Det ble
understreket at dialog er viktig. Rælingen kommune ble utfordret på hva kommunen tenker
og tilbyr og at det kan vises tydeligere gjennom kommunikasjon.

Kommunalsjef Mette Aasrud formidlet at levende næringsliv og verdiskapning er viktig i en
samfunnsutvikling.
Tre personer er utnevnt til et foreløpig styre i et bedriftsnettverk. Disse er:ENNTE AS Nils
Tveter, Pitura Normann AS Dag Fjellheim og Berger Express Roshanda Khan. Styret skal
planlegge bedriftsnettverket nærmere med NAV Rælingen på et møte onsdag 22. juni.
Det er blant annet ønske om mer kjennskap til hverandres planer og utveksling av
informasjon. Spørsmål fra deltakere på møtet var:
-

Hvordan stiller Rælingen kommune seg til henvendelser fra store og små bedrifter?
Hvor vil Rælingen? Hva er målene? Kan de bli tydeligere?
Hva har vi i dag? Hva fins? Hvor mange arbeidsplasser har vi?
Hvor er bedriftene, hva gjør de og hvem er de? En oversikt er ønskelig. Dette som
innspill til neste møte!
Det er ønske om å kartlegge nærmere om bedriftene, hva de er gode på og ikke gode
på. For eksempel vil noen være gode til å ansatte folk og noen vil være gode i
økonomi. Dette som et innspill til samarbeid!

1031 bedrifter i Rælingen ble invitert til frokostmøte 14. juni via svarut og digital post.
Invitasjonen er også publisert på våre nettsider: www.ralingen.kommune.no, Facebook,
LinkedIn og Twitter
Fjerdingby, 14.06.2016/Rælingen kommune/Liv M. Holm (referent)

Referat fra møte i interimstyre bedriftsnettverk 22. juni 2016:
Interim-styret i bedriftsnettverket har hatt sitt første møte, og har lagt følgende plan videre:

Første møte for bedriftsnettverket blir 21. september kl. 08-10 i Rælingen rådhus. Her
vil også Innovasjon Gardermoen og Nav delta.
Agenda kommer over sommeren, men vil dreie seg rundt 3 hovedtema:
1) Hva skal til for at nettverket har nytte av å møte hverandre? Og 2) Hva er viktige saker for
næringslivet å formidle til kommunen. 3) Valg av styret til bedriftsnettverket.

Ved å få i gang nettverket i september er næringslivet godt rigget når kommunen oppretter et
næringsråd. Som formidlet på frokostmøte 14.06 2016 vil styret i bedriftsnettverket være en
del av kommunens næringsråd og formidle næringslivets synspunkter til kommunens
toppledelse.

Fjerdingby 22.06.2016/NAV Rælingen (referent)

